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Tegoroczne IGRY przyjęły inną formę niż dotychczas. Studenci mogli w nich uczestniczyć za pośrednictwem transmisji oniine.
Fot. Maciej Mutwil
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Szanowni Czytelnicy, w maju 2020 r. zbiegło się kilka ważnych i budzących emocje Wspólnoty Akademickiej wydarzeń.
Mowa oczywiście o 75. urodzinach naszej Alma Mater. Opracowano niezwykle bogaty program, ale jak wiemy, wiele

z rocznicowych wydarzeń ze względu na epidemię koronawirusa trzeba było przełożyć na bardziej sprzyjający czas.
Niektóre z propozycji, jak m.in. uroczysty koncert z 24 maja, odbyły się w Internecie i dzięki temu zyskaliśmy nie tylko

chwilę normalności w sytuacji pandemii, ale także możliwość poczucia ducha wspólnoty.
Wydarzenie to poprzedziło inne, kultowe, dla wielu będące integralną częścią politechnicznej tożsamości i kultury,

czyli IGRY. Tegoroczne studenckie święto stało się dowodem na to, że Uczelnia kształtuje wśród swoich studentów nie
tylko poszanowanie dla tradycji naukowych, ale także przywiązanie do wartości. Społeczność akademicka wykazała

się siłą ducha i determinacją, bez których organizacja juwenaliów - wobec rzeczywistości pandemii - nie byłaby
możliwa. Unikalna, wirtualna formuła IGRY ON AIR z pewnością zapisze się na kartach historii Politechniki Śląskiej.
Życzymy inspirującej lektury!

W imieniu zespołu redakcyjnego Jadwiga Witek
redaktor naczelna, rzecznik prasowa Politechniki Śląskiej
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W SKRÓCIE
DZIEŃ OTWARTY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2020

30.04.

Kandydaci na studia mieli okazję wziąć udział w Dniu Otwar
tym Politechniki Śląskiej, który w tym roku ze względu na sy

tuację spowodowaną epidemią odbył się online. Transmisja
z wydarzenia rozpoczęła się o godz. 11:00 za pośrednictwem

kanału YouTube Politechniki Śląskiej. Dzień Otwarty zainau
gurował JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk. Przyszli studenci

mogli zapoznać się z działalnością Politechniki Śląskiej oraz
zasadami rekrutacji na studia I i II stopnia oraz studia jednoli
te magisterskie, a także odbyć wirtualny spacer po kampusie

Uczelni w Gliwicach. Chętni mogli zadawać pytania na czacie
dostępnym na kanale YouTube.

SPOTKANIE PROF. WOJCIECHA SZKLINIARZA Z PRZEDSTAWICIELAMI STUDENTÓW
ORAZ DOKTORANTÓW

04.05.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenc

(ukierunkowanie na sprawy studentów i doktorantów) wybór

kich i Kształcenia, spotkał się z przedstawicielami Uczelniane

osoby pełniącej związane z nim zadania wymaga uzyskania

go Zarządu Samorządu Studenckiego Politechniki Śląskiej oraz
Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów. Spotkanie miało

poparcia przedstawicieli studentów (§ 57 ust. 2 Statutu Po
litechniki Śląskiej). Propozycja kandydatury prof. dr. hab. inż.

charakter wirtualny - odbyło się poprzez komunikator Micro

Wojciecha Szkliniarza na funkcję prorektora w nadchodzącej

soft Teams. Wydarzenie stanowiło jeden z elementów działań

kadencji, przypadającej na lata 2020-2024, wpłynęła pod ko

wyborczych na Politechnice Śląskiej dotyczących powołania

niec kwietnia z rąkJM Rektora Politechniki Śląskiej.

Władz Uczelni na nową kadencję 2020-2024. Z uwagi na
charakter stanowiska Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia

24. PIKNIK NAUKOWY W WARSZAWIE ONLINE

09.05.

Politechnika Śląska już po raz czwarty była obecna na Pikniku

Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w War

szawie. Miłośnicy nauki uczestniczyli w wydarzeniu za pomo
cą transmisji online. Jednym z punktów programu Pikniku
Naukowego była wirtualna wizyta w instytucjach naukowych,
w tym także na Politechnice Śląskiej. Uczestnicy transmisji
mogli nie tylko obejrzeć kampus Uczelni z różnych perspek
tyw, ale także zapoznać się z działaniami, które podejmują
naukowcy oraz studenci.

Prezentacja kampusu PŚ - kadry z transmisji online
/ mat. Politechniki Śląskiej
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W SKRÓCIE
ZMIANA W PRACOWNI SILNIKÓW SPALINOWYCH - EFEKT PRACY DYPLOMANTA

11.05

W ramach pracy dyplomowej magisterskiej inż. Mateusz Koza
dokonał modernizacji dwóch laboratoryjnych silników spali

nowych Zl i ZS, które znajdują się na wyposażeniu pracowni
silników spalinowych Katedry Budowy Pojazdów Samochodo

wych Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej. Dzięki zaan

gażowaniu dyplomanta studenci wydziału będą mogli na pra
cujących silnikach prowadzić wiele pomiarów w czasie zajęć

z przedmiotu silniki pojazdów samochodowych. Promotorem
pracy był dr hab. inż. Tomasz Figlus, prof. PŚ.

Modernizacja laboratoryjnych silników spalinowych
/ mat. Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

12.05.

PANEL OGÓLNOUCZELNIANY PBL
Panel dyskusyjny dla studentów i pracowników Uczelni odbył się

z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 5. edycji,

za pośrednictwem komunikatora Zoom.us. Został poświęcony te

obejmującej semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021,

matom zgłoszonym do 5. edycji konkursu na „Indywidualne Pro

zgłoszono 37 tematów, które zebrano w „Informatorze" zamiesz

gramy Studiów realizowane w formie Project Based Learning".

czonym na Platformie Zdalnej Edukacji.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu wdrożeniowego

POWER 3.5 „Politechnika Śląska jako Centrum Nowoczesnego

Kształcenia opartego o badania i innowacje", finansowanego

PRZEKAZANIE ŚMIGŁOWCA Z WYDZIAŁU TRANSPORTU I INŻYNIERII LOTNICZEJ

25.05.

Śmigłowiec PZL Mi-2 (SP-ZXU), który od roku 2011 służył jako

stanowisko laboratoryjne studentom kierunku transport na
specjalności mechanika i eksploatacja lotnicza, został zabrany

z wewnętrznego dziedzińca Wydziału Transportu i Inżynie
rii Lotniczej w Katowicach i przetransportowany na lotnisko

w Gliwicach. Śmigłowiec zostanie przekazany Muzeum Ra
townictwa w Krakowie po wcześniejszym przygotowaniu go

przez studentów w ramach praktyk zawodowych. We wcze
śniejszych latach, przed użytkowaniem przez pracowników

oraz studentów Wydziału, śmigłowiec latał w Lotniczym Po

gotowiu Ratunkowym.
Transport śmigłowca z dziedzińca Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej
/ mat. Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej PŚ

WIRTUALNY DZIEŃ DZIECKA Z CENTRUM POPULARYZACJI NAUKI PŚ

31.05.

Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej przygo

towało z okazji Dnia Dziecka warsztaty dla dzieci w różnych
grupach wiekowych. W spotkaniach poprowadzonych przez
naukowców Politechniki Śląskiej można było wziąć udział za
pośrednictwem platformy Zoom. Dzień Dziecka odbył się

w ramach akcji ttzCPNwdomu.

Wirtualny Dzień Dziecka / fot. mat. Centrum Popularyzacji Nauki
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WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

Redakcja

NOMINACJE PROREKTORÓW
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
W KADENCJI 2020-2024
JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk wręczył 18 maja 2020 r. Akty Powołania na funkcje
prorektorów Politechniki Śląskiej w kadencji 2020-2024.

0
Magnificencja nominował:

• prof. dr. hab. inż. Marka Pawełczyka na funkcję kie
rowniczą Prorektora ds. Nauki i Rozwoju,
• prof. dr. hab. inż. Janusza Kotowicza na funkcję kie
rowniczą Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem
Społeczno-Gospodarczym,

• prof. dr. hab. inż. Bogusława Łazarza na funkcję kie
rowniczą Prorektora ds. Ogólnych,
• dr. hab. inż. Tomasza Trawińskiego, prof. PŚ, na
funkcję kierowniczą Prorektora ds. Infrastruktury
i Promocji,

Nominacje zostały nadane po pozytywnym zaopinio
waniu kandydatur przez Senat Politechniki Śląskiej
podczas posiedzenia, które odbyło się 11 maja 2020 r.
Proces opiniowania został poprzedzony przedstawie
niem sylwetek Kandydatów przez Jego Magnificencję
Rektora, a stopień poparcia przez Członków Społecz
ności Akademickiej zyskał wyraz w bardzo dobrych
wynikach głosowania.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukce
sów! ■

• prof. dr. hab. inż. Wojciecha Szkliniarza na funkcję
kierowniczą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia.

Prorektorzy Politechniki Śląskiej nominowani na kadencję 2020-2024 z JM Rektorem prof. A. Mężykiem /fot. Maciej Mutwil
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■ Redakcja

WŁADZE REKTORSKIE POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ W PREZYDIACH KOMITETÓW

POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Wybrano osoby zasiadające w Prezydiach Komitetów Polskiej Akademii Nauk. W ich gronie są
przedstawiciele Władz Rektorskich Politechniki Śląskiej.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk będzie pełnił

Informujemy także, że Prorektor ds.

funkcję przewodniczącego Komitetu Budowy Maszyn PAN

Współpracy z Otoczeniem Społecz

na kadencję 2020-2023. Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof.

no-Gospodarczym prof. dr hab. inż.

dr hab. inż. Marek Pawełczyk został wybrany na członka pre

Janusz Kotowicz w ubiegłym roku

zydium Komitetu Automatyki i Robotyki PAN na kadencję

został

2020-2023, natomiast Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab.

dium Komitetu Problemów Energe

inż. Bogusław Łazarz na członka prezydium Komitetu Trans

tyki przy Prezydium PAN na kaden

portu PAN na kadencję 2020-2023.

cję 2019-2022. ■

wybrany na członka prezy
POLSKA AKADEMIA NAUK

■ Redakcja

PROF. MAREK PAWEŁCZYK W KOMITECIE
POLITYKI NAUKOWEJ MNISW
25 maja prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, został powo
łany w skład Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego Ministra Nauki i Szkol
nictwa Wyższego.

O

Rolę i zadania Komitetu Polityki Naukowej określa art. 340
Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20
lipca 2018 r. Zgodnie z zapisami ustawy Komitet Polityki
Naukowej (KPN) jest organem opiniodawczo-doradczym
ministra nauki i szkolnictwa wyższego w zakresie polityki
naukowej państwa.

KPN przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej
Polski oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez mini

stra. Wyniki ewaluacji są przekazywane Radzie Ministrów.

W skład KPN wchodzi 12 członków powołanych przez mi
nistra na dwuletnią kadencję. Profesor Marek Pawełczyk
rozpocznie pełnienie obowiązków w KPN z nową kaden
cją, czyli od 1 czerwca br.
Serdecznie gratulujemy! ■

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju / fot. Maciej Mutwil
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ZA
NAUKA I BIZNES
offly--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■ Dominika Gnacek, Aleksandra Weber

OFICJALNE ROZPOCZĘCIE BUDOWY
ŚLĄSKIEGO CENTRUM INŻYNIERSKIEGO
WSPOMAGANIA MEDYCYNY I SPORTU
20 maja odbyło się oficjalne rozpoczęcie budowy Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspoma
gania Medycyny i Sportu. To ważny krok w rozwoju polskiej nauki i kolejny etap szeroko zakro
jonej współpracy między Politechniką Śląską, Miastem Zabrze a holenderską spółką Philips.
Dzięki połączeniu potencjału intelektualnego oraz doświadczenia obu stron, realizowany pro
jekt przyczyni się do rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie telemedycyny, e-zdrowia
oraz zdalnej diagnostyki.

Inżynierskiego Wspomagania

Medycyny

dasiński - Przewodniczący Rady Programowej ŚCIWMS

i Sportu jest zlokalizowane na terenie kampusu Politechni
ki Śląskiej przy ul. Roosevelta w Zabrzu. Powstaje w oparciu

oraz dwóch dziekanów Wydziału Inżynierii Biomedycznej:

o projekt „Assist Med Sport Silesia", który znalazł się na liście

prof. Zbigniew Paszenda. Partnerów samorządowych i prze

kluczowych inicjatyw województwa śląskiego. - To wspólne
przedsięwzięcie Politechniki Śląskiej, firmy Philips oraz Miasta

- Prezydent Zabrza, Marcin Bruszewski - Dyrektor Generalny

Śląskie Centrum

obecnie urzędujący prof. Marek Gzik oraz Dziekan Elekt

mysłowych reprezentowali m.in. Małgorzata Mańka-Szulik

Zabrze. Wyjątkowe nie tylko w skali regionalnej i krajowej, ale

ds. Rynków Direct CEE Philips Health Systems, Marek Mo

także międzynarodowej. Nie był to efekt chwilowych działań,
a ośmiu lat ciężkiej pracy - mówi JM Rektor Politechniki Ślą

wak - Prezes KUKA CEE GmbH Spółka z o.o. oraz Artur Pol la k

skiej prof. Arkadiusz Mężyk.

- Prezes APA Sp. z o.o.

Z ramienia Politechniki Śląskiej w wydarzeniu wzięli udział

Aby podkreślić kluczowy charakter uroczystości, dokonano

m.in. JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, prof. Andrzej Haj-

dwóch symbolicznych kroków. Podpisany został akt erekcyj

rawski - Prezes Firmy Mostostal ZABRZE S.A., Tomasz No

Ważnym elementem uroczystości było „wbicie topaty" pod budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu / fot. Maciej Mutwil
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NAUKA I BIZNES
ny - dokument rozpoczynający budowę, a pod fundamenty

także w zasięgu międzynarodowym - podkreśla JM Rektor.

„wbito pierwszą łopatę", w ten sposób symbolicznie zapocząt

- Mieliśmy przyjemność obserwować, co się dzieje w Polsce,

kowując prace na działce budowlanej.

gdzie jest tzw. epicentrum wiedzy i technologii oraz z którymi

- W historii Politechniki Śląskiej nie było przedsięwzięcia z tak

dużym udziałem partnera biznesowego, z tak dużym wkładem

partnerami możemy współpracować i tworzyć nowe rzeczy
w systemie zdrowia. Politechnika Śląska była na pierwszym

finansowym i technologicznym - wyjaśnia prof. Arkadiusz

miejscu. Widzimy ogromny dostęp do studentów, do nowych

Mężyk. - Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno-go

kadr, mamy świetne kontakty ze szpitalami i wiemy, że jest to

spodarczym to jeden z naszych priorytetów i na tym chcemy
budować markę Politechniki Śląskiej jako otwartego ośrodka

miejsce, w którym chcemy razem tworzyć przyszłość techno

logiczną - mówi Marcin Bruszewski, Dyrektor Generalny ds.

badań naukowych, współpracy i transferu technologii.

Rynków Direct CEE Philips Health Systems.

- Od samego początku miałam wielkie szczęście obserwować,

JM Rektor Politechniki Śląskiej zaznacza, że grono beneficjen

jak Wydział Inżynierii Biomedycznej rozwijał się w Zabrzu

tów przedsięwzięcia jest naprawdę szerokie. - Obecny czas

i ambitnie podejmował kolejne działania. Nie byłoby tego

pokazuje, jak bardzo potrzebne są techniczne środki wspo

wszystkiego, gdyby nie ludzie, którzy zostawili tu swoje serce

magające medycynę. W tej chwili nikt nie ma wątpliwości,

- mówi Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze. Politechnika Śląska rozpoczyna dzieło nie tylko na skalę kraju,

że systemy informatyczne wspomagające diagnozowanie

ale o wymiarze ponadkrajowym, i myślę, że uczelnia badaw

temu opieki zdrowia. To Centrum, które powstaje, ma służyć

cza będzie miała szansę jeszcze dołożyć swoje kolejne „cegieł

rozwijaniu właśnie takich technologii nie tylko ze względu na

i leczenie są niezbędne do sprawnego funkcjonowania sys

ki" do procesu badawczego-dodaje.

potrzeby studentów i Uczelni, ale także otoczenia społeczno-

Jak wielokrotnie podkreślano, powstająca inwestycja pozwoli

-gospodarczego, bo istotnym elementem tego projektu jest

na wieloaspektowe, technologiczne wsparcie branży medycz

prowadzenie wspólnych działalności naukowo-badawczych

nej, a niedawne pospolite ruszenie świata nauki w zakresie

-wyjaśnia prof. A. Mężyk.

walki z COVID-19 stanowi reprezentatywny przykład, jak te

Synteza różnych obszarów badawczych w ramach jedne

dwa środowiska - medyczne i naukowe - mogą się wzajem

go ośrodka ukierunkowanego na wytwarzanie technologii

nie dopełniać. - Epidemia uwidoczniła potrzebę współpracy

wspierających nauki medyczne to rozwiązanie sprawdzone

sfery technicznej ze sferą medyczną. Technologie wspoma

przez lata doświadczeń - dekadę temu powołano do życia

gające działalność służb medycznych są bardzo potrzebne.

(jako pierwszą tego typu jednostkę wyodrębnioną wśród

Politechnika Śląska od pierwszych dni epidemii włączała się

polskich uczelni) Wydział Inżynierii Biomedycznej. - Kiedy za

w działania związane ze zwalczaniem jej skutków - to jest już

czynaliśmy 10 lat temu, dysponowaliśmy bardzo silną kadrą

kilkanaście różnych projektów o różnym stopniu zaawanso

i atrakcyjnym kierunkiem kształcenia - inżynierią biomedycz

wania - począwszy od tych najprostszych aż po zaawansowa

ną. Te 10 lat było czasem trudnym, ale satysfakcjonującym.

ne systemy informatyczne i zagadnienia związane z modelo

Udało się zbudować laboratoria, całą infrastrukturę badaw

waniem dynamiki białek. To jest poziom uczelni badawczej

czą - mówi prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii

i badań, które są rozpoznawane nie tylko na terenie kraju, ale

Biomedycznej. - A to, co nas najbardziej cieszy, to rozpoczy-

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk podpisuje akt erekcyjny/fot. Maciej Mutwil
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nająca się inwestycja i budowa Śląskiego Centrum Inżynier

stawania aparatury, urządzeń i systemów medycznych (w tym

skiego Wspomagania Medycyny i Sportu „Assist Med Sport

nowej

Silesia". Te laboratoria powstają po to, by prowadzić badania

z wykorzystaniem sterowania i nadzoru rehabilitacji); monito

na najwyższym poziomie. Ale by je prowadzić, potrzebujemy

rowania, oceny i opracowania wytycznych w zakresie leczenia

generacji

sprzętu

diagnostyczno-rehabilitacyjnego

wykształconych, zdolnych ludzi. I taką kadrę mamy - bardzo

i projektowania urządzeń; uzyskiwania i optymalizacji materia

dużo młodych, uzdolnionych naukowców, którzy dzięki labo

łów dla celów medycznych.

ratoriom będą rozwijali najbardziej zaawansowane technolo

Wprowadzeniem w tę tematykę były referaty wygłoszone

gie i dla medycyny, i dla sportu - dodaje.

przez pracowników partnera Uczelni, tj. firmy Philips, pod

Uroczystość inaugurująca budowę Centrum została uatrak

czas telekonferencji transmitowanej na żywo na kanale

cyjniona prezentacją prototypu „autonomicznego systemu

YouTube Politechniki. - Innowacje w medycynie, zwłasz

asystującego w szpitalach zakaźnych", który jest przykładem

cza te związane z telemedycyną i e-zdrowiem, to ogrom

naukowej innowacji ukierunkowanej na pomoc personelowi

na szansa dla przeciążonej służby zdrowia. Ze względu na

medycznemu. Koncepcja robota po

starzejące się społeczeństwo, ogra

wstała w wyniku współpracy badaczy

Powstająca inwestycja

z Katedry Biomechatroniki Politech
niki Śląskiej (dr inż. Piotr Wodarski,

pozwoli na wieloaspektowe,

dr inż. Michał Burkacki oraz dr inż.

Sławomir Suchoń) z pracownikami

technologiczne wsparcie
branży medycznej

firm APA Group i KUKA, będących

niczoną liczbę miejsc w szpitalach

i

lekarzy specjalistów,

konieczne

jest wprowadzanie nowych rozwią

zań, które usprawnią proces lecze
nia od diagnostyki, poprzez hospi

talizację, po opiekę nad pacjentem

światowymi liderami w dziedzinie automatyki i robotyki prze

w domu. Dzisiejsza sytuacja epidemiczna jeszcze bardziej

mysłowej. - Robot będzie mógł wyręczyć personel medyczny

uwydatnia korzyści płynące z wykorzystania nowych tech

w dostarczaniu pożywienia, leków, w pomiarze temperatury

nologii medycznych, choć i bez niej rozwój w tym obszarze

i ciśnienia, a także będzie służył komunikowaniu się rodziny

postępował z roku na rok. Obecnie jednak znacznie zyskał

z pacjentem, ponieważ w przypadku zarażonych osób kon

na dynamice- podkreśla ReinierSchlatmann, Prezes Philips
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

takt jest utrudniony - tłumaczy prof. M. Gzik. - Jeśli chodzi
o problem zagrożenia dla personelu medycznego, robot staje

Inwestycja jest elementem projektu współfinansowanego

się pośrednikiem i wiele czynności, które jeszcze próbujemy

przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

analizować, będzie mógł realizować w zastępstwie. Ten robot

sam się dezynfekuje, jest bezpieczny dla pacjentów i perso

Całość budżetu

nelu, ponieważ ma czujniki, które rozpoznają w swoim oto

oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi około

czeniu osoby, tak żeby nie wyrządzić komuś krzywdy - pod

100 min zł. ■

projektu, grunty,

inwestycja

budowlana

kreśla. Jak zaznacza Artur Pollak, Prezes Zarządu APA Group,

koncepcja robota wpisuje się w rzeczywistość epidemiczną: Ostatnie miesiące pokazują, że pojawiają się przed ludzkością

wyzwania, które potrafią sparaliżować cały świat. Konieczne
jest szukanie nowych sposobów ochrony człowieka. Jednym
z takich rozwiązań jest zaprojektowany robot medyczny, któ
ry tworzyliśmy głównie z myślą o zakaźnych placówkach me

dycznych. Inżynierowie APA Group oraz KUKA koncentrowali
się na maksymalnej ochronie jednostki ludzkiej, tak pacjenta,
jak i personelu medycznego. Robot to przyszłość służby zdro

wia na całym świecie - mówi.

Przeznaczeniem robota jest uzupełnienie braków kadrowych
i tym samym odciążenie personelu medycznego w codzien

nych wyzwaniach - aby wytypować czynności, w których ro

bot mógłby wesprzeć medyków, były prowadzone symulacje.
Uczestnicy uroczystości mogli zapoznać się z działaniem wy

nalazku - dowożeniem koniecznych przedmiotów bezpośred

nio do łóżka pacjenta, pomiarem parametrów życiowych (tj.
ciepłoty ciała) oraz komunikacją z dyżurką lekarską poprzez

zamontowany tablet.
Idea przenikania się w ŚCIWMS aspektów nauki, biznesu i sa

morządu znajdzie swoje odzwierciedlenie w działalności w nim

prowadzonej: część jego aktywności będzie poświęcona dzia
łaniom na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Infra
struktura, która wzbogaci Centrum, będzie służyła badaniom

naukowym ukierunkowanym m.in. na: opracowanie rozwiązań

w zakresie wspomagania komputerowego (również podczas
symulacji zabiegów), telemedycyny (w tym telediagnostyki,

telerehabilitacji, teleopieki), a także wirtualnej rzeczywistości;
wykorzystania sygnałów biomedycznych dla celów weryfikacji
lub opracowywania algorytmów; badania, optymalizacji i te-
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■ Redakcja

POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZACIEŚNIA
WSPÓŁPRACĘ Z CENTRUM ŁUKASIEWICZ
Politechnika Śląska i Sieć Badawcza Łukasiewicz intensyfikują współpracę badawczo-rozwojową dla biznesu.
Kluczowe postanowienia podpisanego porozumienia obejmują wspólne prace nad utworzeniem w wojewódz
twie śląskim Hubu Innowacji Cyfrowych (EDIH), inicjowanie nowych projektów adresujących potrzeby tutej
szego przemysłu oraz dalszą współpracę w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych. Inicjatorem działań
prowadzących do podpisania porozumienia jest prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy
z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

W planach porozumienia, pod którym podpisy złożyli JM Rektor | Wspólnie rozwijane są technologie przemysłu przyszłości,
Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk oraz Piotr

inteligentnych miast, materiały przyszłości, rozwijamy obszar

Dardziński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, jest współpraca

sztucznej inteligencji, łączą nas także działania na rzecz zwal

w zakresie utworzenia w województwie śląskim Hubu Innowa- i czania skutków epidemii - zauważa JM Rektor prof. Arkadiusz
cji Cyfrowych (EDIH). Celem EDIH będzie mobilizacja lokalnych | Mężyk. - Dostosowujemy nasze kształcenie do wymogów

środowisk naukowych i biznesowych na rzecz transferu wiedzy,

nowoczesnej gospodarki, uruchamiając studia dualne oraz

rozwoju i wykorzystania rozwiązań cyfrowych w procesach pro

liczne doktoraty wdrożeniowe. Porozumienie z Siecią Badaw

dukcyjnych oraz funkcjonowaniu sektora publicznego.

czą Łukasiewicz obejmuje także i te formy aktywności, dzięki

Stronom porozumienia zależy również na intensyfikacji współ

czemu nasza oferta stanie się ciekawsza, a nasi studenci oraz

pracy dydaktycznej. W tym celu będą organizowane między

pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz zyskają możliwość

innymi wspólne programy podnoszące kwalifikacje pracowni- I zdobycia nowych umiejętności, kwalifikacji i realizacji rozwoju
ków obydwu instytucji, wymiana kadry naukowej i włączanie | naukowego. Coraz większa rola Przemysłu 4.0 opartego na cyfryzacji i automatyzacji oraz powołanie do życia Górnośląskopracowników instytutów w procesy dydaktyczne prowadzone
-Zagłębiowskiej Metropolii sprawiają, że zapotrzebowanie na
na Uczelni. Systematycznie zwiększana będzie również liczba
naukowców Łukasiewicza realizujących doktoraty wdrożeniowe | specjalistów będzie wzrastało. Podpisane porozumienie z Sie
cią Badawczą Łukasiewicz wychodzi naprzeciw potrzebom
na Politechnice Śląskiej.

- Jestem przekonany, że formalizując trwającą już od lat
współpracę z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz, stwa- :
rzamy nowe możliwości współpracy w zakresie rozwoju nowo- i

obu stron, co przyczyni się do podejmowania realnych działań

i osiągania wspólnych korzyści - dodaje Rektor.

- Dotychczasowa wzorcowa współpraca z Politechniką Śląską

czesnych technologii, przyczyniając się do wzrostu konkuren

wchodzi w nową fazę. Jestem przekonany, że przyszłe projekty

cyjności polskiej gospodarki na światowych rynkach. To także

pozwolą nam jeszcze efektywniej wykorzystać synergię pomię
dzy działaniami Politechniki Śląskiej i instytutów Łukasiewicza,

ogromna szansa na wzmocnienie pozycji naszych instytucji |
oraz rozpoznawalności i zmiany wizerunku aglomeracji gór
nośląskiej. Plan rozwoju Politechniki Śląskiej zdefiniowany

aktywnych w transformacji firm z tego regionu. To da nowy
impuls dla rozwoju nie tylko Śląska, ale całej polskiej gospodar

w programie „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" | ki, której motorem napędowym są związane z tym okręgiem
zakłada otwartość i współpracę z otoczeniem społeczno- I przemysłowym branże: wydobywcza, hutnicza, motoryzacyjna
-gospodarczym oraz transfer wiedzy do sfery gospodarczej, j czy energetyczna - podkreśla Piotr Dardziński, Prezes Sieci Ba
dawczej Łukasiewicz.

Na Śląsku działalność prowadzą Łukasiewicz

- Instytut Metali Nieżelaznych, Łukasiewicz

- Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz - Insty
tut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica z Gliwic,

Łukasiewicz - Instytut Techniki i Aparatury
Medycznej z Zabrza oraz Łukasiewicz - Insty
tut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL

i Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyj
nych EMAG z Katowic. Instytuty te współpra
cują już z Politechniką Śląską w konsorcjach

przy projektach dotyczących między innymi
innowacyjnych systemów łączności bezprze
wodowej w podziemnych zakładach górni

czych, wsparcia w planowaniu i kierowaniu

akcją ratowniczą czy mikrostrukturalnej oraz
chemicznej analizy stopów niklu z innowacyj

nymi powłokami żaroodpornymi.B
Spotkanie Online JM Rektora prof. Arkadiusza Mężyka oraz Piotra Dardzińskiego,
Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz / mat. Politechniki Śląskiej

Jadwiga Witek

POLITECHNIKA ŚLĄSKA POMOŻE
W REWITALIZACJI TERENÓW
POGÓRNICZYCH BYTOMIA
Zawarte 22 maja porozumienie pomiędzy Politechniką Śląską i Miastem Bytom umożliwi pod
jęcie wspólnych działań i stworzenie projektów, na których realizację gmina będzie starała się
pozyskać dofinansowanie - m.in. z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Porozumienie było dyskutowane i przygotowywane od kilku

Bytom to jedno z miast na Górnym Śląsku, które zostało naj

miesięcy przez Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Spo

bardziej dotknięte przez transformację gospodarczą w latach

łeczno-Gospodarczym prof. Janusza Kotowicza wraz z Wice

dziewięćdziesiątych XX wieku. Likwidacja zakładów przemysło

prezydentem Bytomia Michałem Biedą oraz Wiceprzewodni

wych, hut i kopalń spowodowała powstanie wielu zdegrado

czącym Rady Miasta Bytom dr. inż. Michałem Staniszewskim.

wanych terenów. O tym, przed jakimi wyzwaniami stoi Bytom,

W ramach zawartego porozumienia naukowcy z Politechniki
Śląskiej skupią się przede wszystkim na takich dziedzinach jak:

form Unii Europejskiej, która w styczniu odwiedziła miasto.

mogła się przekonać Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Re

energetyka, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii,

Dostrzeżenie przez Komisję Europejską problemów Bytomia

technologie informacyjne oraz rewitalizacja terenów i obiek

daje perspektywę na unijne wsparcie z tzw. Funduszu Spra

tów poprzemysłowych.

wiedliwej Transformacji. - Chcemy wykorzystać wiedzę i do

- Problematyka i działania, które podejmujemy w ramach podpi

świadczenie specjalistów, którzy pomogą nam nie tylko opra

sanego dziś porozumienia, są mocno osadzone zarówno w pla

cować projekty rewitalizacyjne terenów pogórniczych, ale także

nach badań naukowych, jak i w strategii rozwoju Politechniki
Śląskiej. Jako uczelnia badawcza rozwijamy naukę i dzielimy się

wesprą nas w działaniach mających na celu pozyskanie środków

doświadczeniem w zakresie sześciu priorytetowych obszarów

riusz Wołosz. - Podpisane 22 maja porozumienie z Politechniką
Śląską w Gliwicach to szansa dla naszego miasta. Uczelnia dys

badawczych. Wśród nich są m.in. ochrona klimatu i środowiska,

zewnętrznych na ich realizację - mówi Prezydent Bytomia Ma

nowoczesna energetyka oraz inteligentne miasta i mobilność

ponuje fachową kadrą naukową, która ma spore doświadczenie

przyszłości - mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.

w przywracaniu zdegradowanym terenom poprzemysłowym

-W styczniu tego roku uruchomiliśmy na Politechnice Śląskiej

Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska. Łącznie z wirtualnym
laboratorium składającym się z zespołów badawczych zlokali
zowanych w różnych katedrach Politechniki Śląskiej tworzy ono

nowych funkcji - dodaje Prezydent Mariusz Wołosz.

W ramach współpracy Miasto Bytom przedstawi naukowcom
z Politechniki Śląskiej podjęte i dotychczas zakończone działania,
mające na celu zmianę oblicza obszarów zdegradowanych, w tym

zaplecze badawcze. Te atuty pozwolą nam wspólnie z Miastem

realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji oraz

opracować i realizować działania rewitalizacyjne dla Bytomia -

listę obszarów, w których mogą zostać zrealizowane potencjalne

dodajeJM Rektor.

projekty na terenach poprzemysłowych. Wśród nich będą głów

nie obszary znajdujące się

w projektowanej Bytomskiej
Centralnej Trasie Średnicowej,
między innymi przy ulicach: Ki
lara, Czackiego, Łagiewnickiej,
Zabrzańskiej,

Orzegowskiej

czy Modrzewskiego.
Porozumienie

jest

drugim

w ostatnim czasie, jakie wła
dze Bytomia zawarły z Po
litechniką Śląską. Pierwsze
związane było z projektem

stworzenia koncepcji planów
wzdłuż rzeki Bytomki od jej
źródła do jej ujścia w Gliwi
cach, które właśnie jest re

alizowane przez naukowców

z Politechniki. ■
Podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Śląską a Miastem Bytom / fot. Maciej Mutwil
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■ Aleksandra Weber

PROJEKT CORNELIA. DIAGNOSTYKA
ZABURZEŃ POZNAWCZYCH
I NEUROLOGICZNYCH OSÓB Z COVID-19
Platforma CORNELIA - Coronavirus Neurological Impairment - wspiera diagnostykę zaburzeń poznaw
czych i neurologicznych pacjentów zarażonych wirusem wywołującym COVID-19. Projekt został opraco
wany przez naukowców Politechniki Śląskiej.

Platforma CORNELIA to internetowy system zbierania ankiet doty

torium, w którym zgromadzono już ok. 100 w pełni wypełnio

czących zaburzeń poznawczych i neurologicznych u osób z podej

nych oraz kilkadziesiąt uzupełnionych częściowo ankiet. - Do

rzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Umożliwia zaproszenie

systemu mają wgląd zarówno lekarze decydujący o tym, którzy

wybranych przez lekarzy osób do wzięcia udziału w anonimowej
ankiecie dotyczącej stanu zdrowia.

pacjenci mogą wziąć udział w badaniu, jak i analitycy danych
z Politechniki Śląskiej, którzy później metodami statystycznymi

- System powstał jako odpowiedź na potrzebę poznania nie do

po zebraniu danych będą je analizować. Za pomocą metod ucze

końca jeszcze zidentyfikowanych powikłań i różnych objawów

nia maszynowego będą starali się poznać mechanizmy i spraw

SARS-CoV-2.

dzić, w jakim stopniu choroba wpływa na zaburzenia neurolo

towarzyszących

chorobie

wywołanej

wirusem

W trakcie badań pacjentów, którzy zgłaszali się z podejrzeniami

giczne-tłumaczy badaczka.

COVID-19, powstała w środowisku medycznym hipoteza o na

System wypełniania ankiet za pośrednictwem Internetu służy

silonym występowaniu zaburzeń neurologicznych i poznawczych

także zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 ze

-wyjaśnia dr inż. Anna Papież z Wydziału Automatyki, Elektroniki
i Informatyki Politechniki Śląskiej, koordynatorka projektu.

względu na ograniczenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy pa
cjentem i lekarzem. Jak wyjaśnia dr inż. Anna Papież, platforma

Pierwsza część ankiet przeprowadzanych na platformie CORNELIA

jest odpowiednikiem badania przez lekarza psychologa i neurolo

dotyczy stanu zdrowia, objawów choroby COVID-19, a także obja

ga realizowanym w gabinecie, w którym pacjenci również wypeł

wów związanych z zaburzeniami poznawczymi i neurologicznymi.

niają testy. ■

- W drugiej części jest zaimplementowana seria
testów psychometrycznych, w których pacjenci
mogą odpowiedzieć na pytania dotyczące swo

ich objawów i odczuć oraz zrobić mały test na pa

mięć i koncentrację - mówi dr inż. Anna Papież.
CORNELIA została opracowana przez zespół

naukowców Katedry Inżynierii i Analizy Eks
ploracyjnej Danych na Wydziale Automatyki,
Elektroniki i Informatyki: dr inż. Annę Papież

- koordynatorkę projektu, dr inż. Joannę Żyłę,
mgr inż. Justynę Mikę, mgr inż. Joannę Tobiasz

oraz inż. Marcina Pochrzęsta. Prace nad pro

jektem zainicjowała prof. Joanna Polańska,
Dziekan Wydziału Automatyki, Elektroniki i In
formatyki, a współpracę ze strony Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego podjęli prof. Jerzy
Jaroszewicz, Ordynator Oddziału Obserwacyj-

no-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjali
stycznego nr 1 w Bytomiu, oraz prof. Monika
Adamczyk-Sowa, Kierownik Katedry i Kliniki

Neurologii Wydziału Nauk Medycznych w Za
brzu. Proces implementacji oraz graficznego

zaprojektowania

systemu

ankietyzacji oraz

analizy danych wsparli programiści z firmy Bol-

dare: Urszula Augustyniak, Krzysztof Miczkowski, Maciej Papież, Mateusz Rosiek.
System powstał za pomocą technologii C#,

.NET Core, PHP, JavaScript, PostgreSQL. Poza
przeprowadzaniem ankiet oraz zautomatyzo

wanym mechanizmem wysyłania zaproszeń,

platforma umożliwia dostęp personelowi me
dycznemu oraz analitykom danych do repozy
Dr inż. Anna Papież / fot. archiwum prywatne
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MÓWIMY O NAUCE PO LUDZKU

■ Filip Gamoń

MIKROORGANIZMY NIE Z TEJ PLANETY
Kosmici żyją na Ziemi! Lecz dlaczego do tej pory się na nich nie natknęliśmy? A może natknęli
śmy, ale wymazano nam pamięć? Istnieje wiele historii mówiących o spotkaniach z kosmitami
- można w nie wierzyć lub nie, ale jest pewne, że na Ziemi żyją organizmy, których zdolności
można uznać za „nie z tego świata".

KOSMICI ZAMKNIĘCI W KRYSZTAŁACH

poddawani badaniom! Szczegółowa analiza wykazała, że

Wiele osób sądzi, że aby spotkać kosmitów, należy pole

mikroorganizmy te odżywiają się manganem oraz żelazem.

cieć w kosmos. Nic bardziej mylnego! A gdyby tak kosmici

Co więcej, pomiar ich materiału genetycznego wskazał, że

byli ukryci głęboko pod ziemią, na poziomie około 800 m,

między nimi i ich najbliższymi krewnymi jest 10% niezgod

gdzie temperatura dochodzi do 60°C przy wilgotności blisko

ności. Dla zobrazowania: to tyle samo, ile odróżnia człowie

100% i braku dostępu światła? Mowa dokładnie o Jaskini

ka i grzyby.

Kryształowej, będącej częścią kopalni ołowiu srebra i cynku

znajdującej się na terenie gór Naica w Meksyku. To właśnie

tam, od blisko 50 tysięcy lat w gigantycznych kryształach
gipsowych ukrywają się najmniejsi „kosmici" - archeony,
czyli grupa jednokomórkowych mikroorganizmów pozba

wionych jądra komórkowego.

NAPROMIENIOWANY KOSMITA
Kolejny „kosmita" żyjący na naszej planecie posiada zdolności,

które wykraczają poza jakiekolwiek wyobrażenia. Otóż okazuje
się, że istnieją bakterie, które są zdolne do odżywiania się, wy

korzystując uran, czyli jeden z najbardziej promieniotwórczych

Naukowcy badający Jaskinię Kryształową, ubrani niczym

pierwiastków. Chodzi o bakterie z gatunku Desulforudis auda-

astronauci w stroje przypominające kombinezony kosmicz

xviator. Ten niezwykły „kosmita" żyje 2,8 km pod powierzchnią

ne, nie spodziewali się, że pobierając próbki kryształów do

ziemi, w całkowitych ciemnościach, bez dostępu do tlenu czy

badań, odkryją nieznany dotąd gatunek. W mikroskopijnych

jakichkolwiek substancji organicznych, którymi mógłby się po

porach kryształów swoje miejsce do życia znalazły właśnie

żywić. Potrafi jednak wykorzystać energię z niewielkich dawek

archeony. Po wydobyciu ich na powierzchnię i przeniesieniu

promieniowania, które powstaje z rozpadu uranu. Badania

do laboratorium role się odwróciły. Teraz to „kosmici" byli

oparte o analizę materiału genetycznego wykazały, że bakterie

Jaskinia Kryształowa w Naica w Meksyku / fot. www.revolvy.com

Konkurs „O nauce po ludzku rozstrzygnięty!
Jak mają się do siebie promieniowanie kosmiczne i cyberbezpieczeństwo? Czym różni się ludzki mózg od superkompute
rów? Czy na Ziemi ukrywają się kosmici?! To zagadnienia, nad
którymi pochylili się zwycięzcy trzeciej edycji konkursu „O na
uce po ludzku", organizowanego przez Centrum Popularyzacji
Nauki w porozumieniu z Biblioteką Politechniki Śląskiej.

Na konkurs wpłynęło ponad dwadzieścia prac. Wyłonieni laure
aci to studenci Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki
oraz doktorant z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.
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Dziś prezentujemy artykuł laureata trzeciego miejsca - dokto
ranta Filipa Gamonia. W tekście pt. „Mikroorganizmy nie z tej
planety" przekonuje, że na Ziemi żyją organizmy „nie z tego
świata", zdolne do przeżycia w bardzo trudnych warunkach.

Konkurs pod honorowym patronatem Prorektora ds. Studenc
kich i Kształcenia oraz pod merytoryczną kuratelą Stowarzysze
nia Rzecznicy Nauki skierowany był do pracowników, studentów
i doktorantów Politechniki Śląskiej.

te są chemolitoautotrofami, tzn. jako

źródło pożywienia wykorzystują ener
gię chemiczną i związki nieorganiczne.

Uważa się, że udział uranu w odżywia
niu się tych bakterii polega na rozbijaniu

cząsteczek wody i wytwarzaniu wolnych
rodników (reaktywnych form atomów
lub cząsteczek, powstających również

w organizmie człowieka, prowadzących
m.in. do degradacji DNA), które później
atakują otaczające skały, głównie piryt,

produkując siarczany (związki siarki). Na
stępnie te siarczany są wykorzystywane
do produkcji energii w procesie oddy
chania komórkowego. Jednak dokład

ny mechanizm odżywiania się bakterii

w dalszym ciągu stanowi zagadkę dla
naukowców.

KOSMITA Z GORĄCEJ WODY
Temperatura wrzenia wody to 100°C.

Większość organizmów nie jest w sta

Obraz bakterii z gatunku Desulforudis audaxviator wykonany przy pomocy Skaningowego
Mikroskopu Elektronowego (SEM) / fot. www.wyborcza.pl

nie przetrwać nawet minuty w takim środowisku cieplnym.

Literatura:

A co w sytuacji, gdyby istniał organizm, dla którego 100°C

https://wyborcza.pI/7,75400,21401539, ba kterie-z-piekielnej-bajki-niesamowite-odkrycie-w-krysztalowych.html

jest niczym zimowa pora roku? Około 320 km od Zatoki Puget, w kominie hydrotermalnym na Pacyfiku, na głębokości

2400 m, gdzie panuje temperatura 121°C, odkryto kolej

https://www.newsweek.pl/mikroby-ukryte-w-krysztalach-w-jaskini-z-obacz-zdjecie/e8hgfcj

nego „kosmitę", bo inaczej nie można nazwać organizmu,

https://mlodytechnik.pl/news/29570-obcy-juz-sa-na-ziemi

który źyje w takich warunkach. „Kosmita" ten zaliczany jest
do archeonów i nosi nazwę Geogemma barossii. Proszę so

bie wyobrazić, że warunki, w jakich żyje ten mikroorganizm,
są zbliżone do tych, w jakich sterylizuje się sprzęt labora
toryjny w autoklawie. Do niedawna uważano, że tempe
ratura 121°C wystarczy do zabicia prawie wszystkich istot
na świecie. Oczywiście, za wyjątkiem jednego mikroorga

nizmu o nazwie Pyrolobus fumarii, który był poprzednim

rekordzistą, jeśli chodzi o temperaturę optymalną do życia
(8°C niższa od tej dopuszczalnej dla naszego „kosmity").

Przeprowadzone badania dowiodły, że Geogemma barossii

nie wykazuje wzrostu w temperaturach powyżej 121°C, jed

https://www.revolvy.com/page/Strain-121
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczep_121

Kashefi K, Lovley DR. Extending the upper temperaturę limit for
life. Science. 301. 5635, s. 934, 2003.
Miroshnichenko M.L., Bonch-Osmolovskaya E.A. Recent developments in the thermophilic microbiology of deep-sea hydrothermal vents Extremophiles. 10:85-96, 2006.
Karnachuk O.V., Frank Y.A., Lukina A.P., Kadnikov V.V., Beletsky A.V.,
Mardanov A.V., Ravin N.V. Domestication of previously uncultivated Candidatus Desulforudis audaxviator from a deep aquifer in
Siberia sheds light on its physiology and evolution. The ISME Jour
nal. 13, 1947-1959, 2019.

nak gdy inkubowano go w temperaturze 130°C przez dwie

godziny, a następnie przeniesiono do temperatury 103°C

wciąż zachowywał zdolności rozwoju. Natomiast w tem

peraturze 85°C, która dla tych mikroorganizmów byłaby

niczym dla człowieka pobyt na Syberii, pozostają one żywe,
jednak wstrzymany jest proces podziału. Mikroorganizmy
te, żyjąc na dnie oceanu, żywią się tym, co jest dostępne.

Swoją energię czerpią z redukcji tlenków żelaza.

„Kosmici" należą do tzw. ekstremofilów, czyli mikroorga

nizmów zdolnych do przeżycia w bardzo trudnych warun
kach, w których człowiek nie byłby w stanie funkcjonować.
Posiadają zdolności adaptacyjne znacznie wykraczające
poza predyspozycje innych stworzeń żyjących na Ziemi.
Z tego też względu naukowcy badający te mikroorgani

zmy uważają, że ich ewolucyjne przystosowanie do eks
tremalnych warunków może świadczyć o istnieniu życia
na innych planetach. Nie jest ważne, czy są to najeźdźcy

z innej planety, czy też tylko organizmy, które przystosowały
się do trudnych warunków życia - można śmiało stwierdzić,

że posiadają zdolności nie z tej planety. ■
Obraz Geogemma barossii wykonany przy pomocy Transmisyjnej Mi
kroskopii Elektronowej (TEM) / fot. www.astrobiology.nasa.gov
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Dominika Gnacek

#NORMALITYBACK
0 BRAMIE ODKAŻAJĄCEJ
USŁYSZAŁ CAŁY ŚWIAT.
WYNALAZEK W FINALE
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU
7 maja finaliści międzynarodowego konkursu HEALING SOLUTIONS FOR TOURISM CHALLENGE
mogli zaprezentować wirtualnie swoje projekty. Wśród zwycięzców znalazł się polski zespół zło
żony z pracowników i absolwentów Politechniki Śląskiej. Zdalny charakter wydarzenia spowodo
wał, że o bramie odkażającej słuchali nie tylko przedstawiciele z ministerstw wielu państw czy
Światowej Organizacji Zdrowia oraz Światowej Organizacji Turystyki, ale także wszyscy zaintere
sowani tematyką innowacji w zakresie zwalczania koronawirusa.

- Aby podnieść popyt na turystykę, musimy zmienić spo

alną czy obsługą urządzeń oraz spowodował konieczność

sób myślenia społeczeństwa. Musimy odbudować prze

kształtowania zdolności do kooperacji poprzez zdalne

świadczenie, że znów można podróżować bezpiecznie

kanały komunikacji. I choć tego typu działaniom mogą

- zapewniali w swojej prezentacji konstruktorzy bramy

towarzyszyć problemy techniczne, nie stanowią one ba

odkażającej. Tym samym idealnie wpisali się w spostrze

riery nie do przeskoczenia. Wojciech Litwin podjął się roli

żenie Natalii Bayony, Starszego Eksperta od Innowacji,
Transformacji Cyfrowej i Inwestycji ze Światowej Organi

narratora i przeprowadził słuchaczy przez opis wynalazku

równolegle wobec prezentacji wyświetlanej na ekranie.

zacji Turystyki, która podkreśliła, że „innowacja to stan
umysłu".

BEZPIECZNA PODRÓŻ

Jak wskazywali wielokrotnie prowadzący i prelegenci,
zdalny tryb funkcjonowania w pewnym stopniu przyczy
nił się do rozwoju umiejętności związanych z pracą wirtu

W. Litwin wskazywał, że rezultatem zastosowania bra

my będzie ożywienie sektora turystyki, który znalazł się

OURTEAM

Artur Czachor

Wojciech Litwin

Magdalena Bogacka

Andrzej Korczyński

u3
Prezentacja zespołu twórców bramy odkażającej - kadr z transmisji oniine / mat. Politechniki Śląskiej
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w wyjątkowo trudnym położeniu wobec ograniczeń wyni

że bardzo wysoki popyt dla firm produkcyjnych oraz biur

kłych z pandemii koronawirusa, związanych z przemiesz

w kraju i za granicą. Dzięki naszemu poddostawcy jeste

czaniem się oraz koniecznością pozostawania w s.woich

śmy w stanie w krótkim czasie dostarczyć wiele bram do

bezpiecznych okolicach wedle zasady #stayhome. - Po

Europy, a w niedalekiej przyszłości również do Stanów

trzebujemy ruszyć od nowa z branżą turystyczną, poprzez

Zjednoczonych - podkreślił W. Litwin. - Wiemy, że razem

wzmocnienie przekonania o bezpieczeństwie podroży

możemy przywrócić normalność.

przy korzystaniu z różnorodnych miejsc, takich jak lotni

ska, stacje, muzea, hotele i wiele innych. Nasza koncep

cja - poprzez dezynfekowanie ubrań podróżujących oraz
ich własności - pozwoli zbudować poczucie bezpieczeń
stwa - zapewnił. Podczas wystąpienia została przedsta

wiona specyfika bramy odkażają

HEALING SOLUTIONS TOURISM CHALLENGE
Po

pierwszych,

platformy
wystąpie

niach prowadzonych przez kluczowych liderów (Zuraba

Pololikashvili,

cej, czyniąca z niej urządzenie nie

Celem konkursu było

tylko godne zaufania, ale także

ralnego

znalezienie innowacyjnych

mie użytkownik zostaje spryskany

inicjatyw, przyczyniających się

wyselekcjonowanym

ko skażenia. Co więcej: używamy

zasilania na 12 V, a cały proces dezynfekcyjny jest prowa
dzony przez wizualne sygnały. Każda z bram odkażających

może obsłużyć ponad tysiąc ludzi na dzień - opowiadał
członek zespołu.

Gene

Gaudenza

Messerli z WBG oraz Natalii Bay-

zentacji uczestników. Każdy zespół

skutków epidemii w turystyce

dedykowanych usprawnień, to jest niskiego ciśnienia,

dr.

ony z UNWTO) nastąpiła sesja pre

do redukcji negatywnych

odczynnikiem, który oddala ryzy

Sekretarza

UNWTO,

Silberschmidta z WHO, Hannah R.

skuteczne i nowatorskie. - W bra

specjalnie

pośrednictwem

inauguracyjnych

Konferencja odbyła się za

Zoom.us.

udostępniał kilkuminutowe nagra

nie, a kolejność została ustalona
dwustopniowo: w porządku alfabetycznym oraz według
kategorii konkursowej. W ramach „Healing for Prosperi

ty" oprócz twórców bramy występował tylko jeden ze
spół. Po ukończeniu każdej sekcji uczestnicy mieli możli

wość zadawania pytań.

Celem konkursu było znalezienie najbardziej innowacyj

BADAWCZA I ŚWIATOWA PRZYSZŁOŚĆ

nych start-upów i inicjatyw, których działania przyczyni

Konstruktorzy zapowiedzieli, że choć obecne działa

ły się do redukcji negatywnych skutków stanu epidemii

nia koncentrują się na produkcji i dystrybucji urządzeń,

w zakresie turystyki, a także umożliwiły wsparcie dla po

w przyszłości nacisk zostanie położony na kwestie ba

dróżnych, przedsiębiorców i władz.

dań i rozwoju. - Planujemy zaprojektować szeroką rangę

Brama odkażająca działa już w kilku miejscach, m.in.:

modułowych i zautomatyzowanych produktów dla wielu

Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu, Szpitalu Rejo

branż ekonomicznych - zaznaczyli. Pierwsza seria bram

nowym w Kłobucku, Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego

została zamontowana w placówkach medycznych, jednak

w odpowiedzi na wysokie zainteresowanie (liczba zamó

Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu, w Niepublicznym

wień oscyluje na poziomie ponad 200), wkrótce znajdą

Zakładzie Opieki Zdrowotnej VITO-MED. Sp. z o. o. w Gli

one swoje zastosowanie również w innych miejscach

wicach, w Muzeum w Oświęcimiu oraz w SPZOZ Repty

publicznych. - Typowi klienci dla tego typu rozwiązań to

- Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego

obiekty związane z turystyką i służbą zdrowia. Jest tak

Ziętka w Tarnowskich Górach. ■

UNWTO

HeolinG Tourism
SOLUTIONS

CHALU

TOPSOLimON

HEALING FOR PROSPERITY

WA~M @
www.waam-machines.com

Silesian University
of Technology

Zurab Pololikashvili

Secretary-General
World Tourism Organization

Certyfikat wygranej w konkursie / mat. Politechniki Śląskiej

17

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW

Dominika Gnacek

STYPENDIUM START
DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Młodzi naukowcy z Politechniki Śląskiej otrzymali stypendium w ramach 28. edycji pro
gramu START organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Dr inż. Emilia Ko
złowska oraz dr inż. Mariusz Tomaszewski znaleźli się w gronie stu najlepszych młodych
naukowców spośród grona 845 kandydatów.

MATEMATYKA ONKOLOGICZNA
Dr inż. Emilia Kozłowska pracuje w Katedrze Inżynierii
i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki

18

i Informatyki. Wśród jej zainteresowań badawczych
są zagadnienia związane z matematyką w onkologii
(ze szczególnym uwzględnieniem modelowania ma
tematycznego dla celów leczniczych w nowotworach
jajników i płuc), a także z analizą danych bio
logicznych. Celem prowadzonych przez nią ba
dań jest zastosowanie narzędzi matematycz
nych do zrozumienia dynamiki procesu, jakim
jest oporność na leczenie antynowotworowe.
- Zajmuję się tzw. matematyką onkologiczną,
czyli zastosowaniem narzędzi matematycznych
celem poprawy jakości życia pacjentów cho
rych na nowotwory jajnika oraz płuc. W obu
tych typach problemem jest oporność (zarów
no ta nabyta, jak i wrodzona) na chemiotera
pię. Dzięki danym z sekwencjonowania geno
mów na pojedynczej komórce, dzisiaj wiemy,
że zarówno w raku jajnika, jak i płuca mamy do
czynienia z dużą heterogenicznością nowotwo
ru, tzn. że jest złożony z wielu typów komórek
nowotworowych, z których niektóre są wraż
liwe, a niektóre oporne na leczenie. Skutkiem
tego jest fakt, że leczenie zabija komórki wraż
liwe, a zostawia nietknięte komórki oporne wyjaśnia dr inż. E. Kozłowska. Wśród swoich
najważniejszych osiągnięć wymienia stworze
nie dwóch modeli matematycznych. - Model
matematyczny oporności na standardowe le
czenie raka jajnika pozwala wykonać symulację
historii pacjenta od diagnozy aż do wznowy.
Wiernie odzwierciedla charakterystykę pacjen
tów z tym typem nowotworu. Jego celem jest
symulacja zbioru wirtualnych pacjentów, któ
rych następnie można „leczyć" różnymi lekami
i dzięki temu znaleźć optymalną formę leczenia
dla danego pacjenta - opowiada. - Stworzyłam
też model matematyczny dla raka płuc, aby

OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW
móc zoptymalizować leczenie u pacjentów leczonych
paliatywnie. Tutaj celem nie jest wyleczenie pacjenta,
a przedłużenie jego życia - dodaje.

Rezultaty badawcze zostały zaprezentowane w for
mie pisemnej i ustnej. Materiał o modelu dotyczą
cym raka jajnika opublikowano w „Cancer Research"
(2018) oraz „Scientific Reports" (2019).

Wyniki drugiego osiągnięcia zostały przedstawione
na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki
w Biologii i Medycynie w 2019 roku i opublikowa
ne w czasopiśmie pokonferencyjnym „Mathematica
Applicanda".
- Stypendium pozwoli między innymi pokryć koszty
związane z publikacją naukową. To ważne, gdyż daje
mi to niezależność w wykonywaniu badań oraz wybo
ru czasopisma, w którym wyniki moich badań będą
zaprezentowane - mówi. - Dodatkowo, środki finan
sowe wykorzystam na promocję swoich badań po
przez uczestnictwo w międzynarodowych konferen
cjach i sympozjach związanych z tematyką onkologii
oraz matematyki.

NANOMATERIAŁY DLA OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW
Dr inż. Mariusz Tomaszewski obronił doktorat na Wy
dziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zajmuje się
tematyką zastosowania nanomateriałów dla celów
wsparcia biologicznych procesów oczyszczania ście
ków. - Moje dotychczasowe badania koncentrują się
na zwiększeniu aktywności bakterii odpowiedzialnych
za te procesy, konkretnie bakterii anammox. Prze
ciętny rozmiar bakterii anammox to ok. 800 - 1 100
nm, podczas gdy wymiary nanomateriałów nie prze
kraczają 100 nm. We wniosku o stypendium START
zwróciłem uwagę na to, że wedle mojej wiedzy jako
pierwszy na świecie oceniłem możliwość wspomaga
nia procesu anammox w niskich temperaturach (tzw.
„zimny anammox") za pomocą nanomateriału - po
chodnej grafenu. Uzyskałem obiecujące wyniki oraz
wszechstronny obraz oddziaływań pomiędzy bakte
riami i nanomateriałem, w tym to, że badane mikro
organizmy są zdolne do jego degradacji i modyfika
cji - opowiada. Tematyka ta przyniosła mu również
miejsce na podium w 2. śląskiej edycji konkursu Three
Minutę Thesis® (wystąpienie zatytułowane „NANOwsparcie dla MIKRObohaterów").
Dr inż. Mariusz Tomaszewski angażuje się rów
nież w działania popularyzujące naukę - jest
członkiem zespołu Laboratorium Pana Korka,
a w ramach turnieju ekologicznego Eko-Express
prowadzonego z ramienia Centrum Populary
zacji Nauki, pełnił funkcję osoby kontaktowej
w sprawach organizacyjnych. - Dzięki współpra
cy z Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach współtworzyłem Wodną
Akademię Wodnego Parku Tychy. Oblicze bardziej
„szalonego naukowca" objawiam z kolei w Labo
ratorium Pana Korka, gdzie naukę traktujemy jak
dobrą zabawę - uśmiecha się.

- Status laureata programu START Fundacji na
Rzecz Nauki Polskiej to dla mnie przede wszystkim
ogromny zaszczyt, motywacja i radość z faktu, że
moja praca znalazła uznanie w oczach wybitnych
ekspertów. Otrzymane stypendium z pewnością
pomoże mi w dalszym doskonaleniu się na grun
cie zawodowym, a także w rozwoju naukowych
i pozanaukowych pasji - zapowiada.

O PROGRAMIE
Program START ma na celu wytypowanie i wyróżnie
nie najlepszych młodych naukowców oraz zapew
nienie im wsparcia na drodze rozwoju naukowego.
Roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł ma pokryć
zapotrzebowanie finansowe dowolnie wybranego
przez laureata celu. Wyboru finalistów dokonuje się
poprzez ewaluację dotychczasowych osiągnięć na
ukowych i dorobku kandydata. W tegorocznej edycji
setkę finalistów wyłoniono spośród aż 845 zgłoszeń. ■
Dr inż. Mariusz Tomaszewski / fot. archiwum prywatne
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Anna Musiał, Anna Kamińska, Tomasz Giza

WAŻNA KOLEKCJA W BIBLIOTECE
CYFROWEJ PŚ
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" to jedna z najciekawszych kolekcji cyfrowych
tworzonych przez Bibliotekę PŚ. Powstaje od 2015 r. i zawiera już 15 000 publikacji - ar
tykułów, monografii i prac habilitacyjnych. Sprawdźmy, co można w niej znaleźć!

Kolekcję „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej" można

„Organizacja i Zarządzanie" (obecnie „Scientific Papers

wyświetlić w formie struktury. Na pierwszym poziomie

of Silesian University of Technology - Organization and

dostępne są poszczególne numery (zeszyty), a na kolej

Management Series"), z której od vol. 55 (2011) można

nym - artykuły w obrębie wybranego numeru. Dotych

korzystać w otwartym dostępie na stronie http://mana-

czas w całości opublikowano zawartość 14 serii: „Archi

gementpapers.polsl.pl.

tektura", „Automatyka", „Budownictwo", „Elektronika",

Publikacje, które składają się na kolekcję „Zeszyty Nauko
we Politechniki Śląskiej", to pełne teksty w wolnym do

„Elektryka", „Energetyka", „Geometria i Grafika Inżynier
ska", „Hutnictwo", „Inżynieria Sanitarna", „Inżynieria Śro

dowiska", „Języki Obce", „Matematyka Stosowana", „Me

stępie oraz opisy bibliograficzne dostępne w Bibliotece
Cyfrowej Politechniki Śląskiej. Zdecydowana większość

chanika", „Transport". Serie, nad którymi obecnie trwają

publikacji - zarówno prace habilitacyjne, monografie, jak

prace, to „Chemia", „Górnictwo", „Informatyka", „Mate-

i artykuły - ma opis bibliograficzny w katalogu OPAC, do

matyka-Fizyka", „Organizacja i Zarządzanie" oraz „Studia

którego jest dołączony link do pełnego tekstu w Bibliote

Informatica". W przyszłości będą jeszcze opublikowane

ce Cyfrowej.

trzy pozostałe serie: „Nauki Społeczne", „Organizacja"

oraz „Zarządzanie".

W przypadku publikacji pracowników Politechniki notowa
nych w bazie Dorobek pod opisem bibliograficznym znaj

Seria „Transport" (obecnie „Scientific Journal of Sile-

duje się też link do opisu publikacji w tejże bazie. Z kolei

sian University of Technology. Series Transport") od

linki do opisów z katalogu OPAC i bazy Dorobek znajdują

vol. 64 (2008) znajduje się w otwartym dostępie na stro

się w deskrypcji publikacji w Bibliotece Cyfrowej. Połącze

Podobnie seria

nia między Biblioteką Cyfrową a katalogiem OPAC i bazą

nie czasopisma

http://sjsutst.polsl.pl.

O

Szukana fraza: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej
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Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w zasobach Cyfrowej Biblioteki Uczelni / mat. PŚ

20

a

BIBLIOTEKA ( [
Dorobek prowadzą od informacji bibliograficznej do zdigi-

szukiwanie zbiorów bibliotecznych oraz zwiększa widocz

talizowanego pełnego tekstu. Warto zaznaczyć, że wszyst

ność artykułów naukowych w komputerowych katalogach.

kie opisy bibliograficzne dotyczące kolekcji powstają we

Do najchętniej przeglądanych serii, w których liczba wy

współpracy z centralnym katalogiem zbiorów polskich

świetleń niektórych publikacji przekroczyła trzy tysiące,

bibliotek naukowych NUKAT. Współpracujące biblioteki

należą „Architektura", „Automatyka", „Mechanika", „Elek

naukowe również korzystają z przygotowywanych w Bi

tronika" i „Budownictwo".

bliotece Politechniki Śląskiej opisów, pobierając je do wła
snych katalogów bibliotecznych. Katalog NUKAT pozwala
na bezpłatne przeszukiwanie zasobów ponad 180 biblio

Przydatne linki:

Biblioteki PŚ.

https://delibra.bg.polsl.pl
Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej

Wprowadzony i upowszechniony zasób ma znaczenie

https://opac.bg.polsl.pl

tek, których czytelnicy również mogą korzystać z kolekcji

unikatowe i cenne nie tylko ze względu na jego wartość
naukową, ale i historyczną (archiwalną) - zarówno w skali
lokalnej, jak i krajowej. Analiza tematyczna artykułów uka

OPAC (katalog komputerowy w Bibliotece Politechniki

Śląskiej)
http://www.bg.polsl.pI/expertus/p

zuje zmiany rozwojowe i postęp uczelni, a także ewaluację

baza Dorobek (bibliografia publikacji pracowników Poli

nauki i techniki w skali krajowej i światowej.

techniki Śląskiej od 1988 r.)

Opisy bibliograficzne uzupełnione o pełne teksty i linko-

http://katalog.nukat.edu.pl

wanie do tych tekstów służą wszystkim zainteresowanym

NUKAT (katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych)

zdobywaniem informacji i pogłębianiem swojej wiedzy,

a wzajemne linkowanie pozwala na skuteczniejsze prze

■ Redakcja

ZDALNY DOSTĘP DO ZAS0B0W
ELEKTRONICZNYCH PRZEZ SYSTEM HAN
Sekcja ds. Infrastruktury Wirtualnej Centrum Informatycznego oferuje nowy sposób zdalnego
dostępu do zasobów elektronicznych poprzez system HAN, który zastąpi dotychczas funkcjo
nujący serwer proxy. System HAN został uruchomiony 11 maja.

Dzięki wdrożeniu systemu HAN

pracownicy oraz studenci

•

pu do źródeł elektronicznych w sieci Politechniki Śląskiej

•

oraz poza nią. Aby skorzystać z dowolnej bazy, z dostępem

ograniczonym do sieci uczelnianej, należy wybrać link z listy

alfabetycznej e-źródeł znajdującej się na stronie Biblioteki

w zakładce „E-źródła".
Każda z baz ma indywidualny link. Po kliknięciu pojawia się
okno do logowania, w którym należy podać:

• login,

czyli nazwę użytkownika w domenie polsl.pl lub

student.polsl.pl, np. jkowalski@polsl.pl, anowak@stu-

dent.polsl.pl;
•

oraz

hasło do

konta pocztowego.

HAN to serwertypu reverse proxy, który umożliwia zarządzanie

uwierzytelnianie użytkownika m.in. za pomocą protoko

łu LDAP czy konta bibliotecznego w systemie PROLIB,

Politechniki Śląskiej mają możliwość bezpiecznego dostę

ograniczenie uwierzytelniania np. tylko dla określonej
grupy użytkowników,

•

kontrola uprawnień użytkowników,

•

kontrola licencji nałożonych na źródła elektroniczne,

•

prowadzenie statystyk wykorzystania zasobów elektro

nicznych.

Informacji w zakresie korzystania z zasobów bibliotecz
nych udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej
Biblioteki Politechniki Śląskiej: tel. 32 237 14 64, e-mail:

bg.info@polsl.pl. Problemy techniczne związane z usługą
HAN należy zgłaszać do Sekcji ds. Infrastruktury Wirtualnej
Centrum Informatycznego Politechniki Śląskiej: tel. 32 237

dostępem do elektronicznych źródeł informacji. Nie wymaga

19 01, e-mail: tzlellnski@polsl.pl.

dodatkowych instalacji i konfiguracji na komputerze użytkow

Wydziały i jednostki uczelniane zainteresowane korzysta

nika czy wypełniania i wysyłania formularzy zgłoszeniowych.

niem z systemu HAN proszone są o kontakt z Sekcją ds. In

HAN to bezpieczne rozwiązanie, które dodatkowo zapewnia

frastruktury Wirtualnej Centrum Informatycznego Politech

szereg funkcjonalności, jak np.:

niki Śląskiej: tel. 32 237 19 01, e-mail: jkulik@polsl.pl. ■
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■ Aleksandra Weber

KIEDYŚ TO BYŁO... WSPOMNIEŃ CZAR!
IGRY ON AIR 2020
Tegoroczne IGRY przybrały niecodzienną formę. Ze względu na brak możliwości przeprowadze
nia koncertów na żywo z udziałem publiczności, trwające wydarzenia odbywały się za pośrednic
twem Internetu. Nie przeszkodziło to jednak w ciekawych spotkaniach prowadzonych na igrowej
antenie, w których m.in. wzięli udział: JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Miasta Gliwi
ce Adam Neumann oraz prof. Janusz Kotowicz, Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecz
no-Gospodarczym.

Choć zdarzało się w historii politechnicznych juwenaliów, że

nych dziejów Uczelni oraz Gliwic, a opowieści rektorskie oraz pre

rynku czy też pod sceną i wspólnie uczestniczyć w koncertach,
to jednak w tym roku z całą pewnością IGRY zaskoczyły formą

zydenckie były uzupełniane zdjęciami przedstawiającymi prace

wydarzeń. Przyczyną tej nietypowej sytuacji stała się epidemia

w pierwszej połowie XX wieku. Wśród starych fotografii pojawiły

koronawirusa, a członkowie Samorządu Studenckiego Politech
niki Śląskiej - czyli organizatorzy politechnicznych juwenaliów -

się także współczesne i wykonane z nietypowej perspektywy zdję

postanowili, że mimo wielu przeciwności zorganizują to ważne

sprawdzianem wiedzy o kampusie.

dla studentów święto, tylko że przeniosą je... do Internetu. I tak
za sprawą transmisji Online wszyscy zainteresowani mogli śledzić
trwające od 25 do 29 maja IGRY.

Pierwsze ze spotkań odbyło się pod hasłem „Kiedyś to było", a za
proszeni goście - JM Rektor prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent
Miasta Gliwice Adam Neumann oraz prof. Janusz Kotowicz, Pro

rektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym
- wspominali historie ze swoich studenckich lat i nie tylko...

nad budynkami poszczególnych wydziałów oraz wygląd miasta

cia budynków Uczelni, które były dla gości spotkania oraz widzów

KIEDYŚ TO SIĘ MIESZKAŁO
Wielu studentów Politechniki Śląskiej zamieszkuje domy studenc
kie. Nie mogło więc zabraknąć rozmowy o pierwszych w Gliwicach

akademikach. Najstarsze z nich to „Piast", „Rzepicha" i „Ziemo

wit", jednakże najbardziej rozpoznawalnym budynkiem przezna

czonym dla studentów był akademik na rogu ul. Zwycięstwa i wej
ścia na rynek. Niegdyś akademiki istniały m.in. na ul. Górnych
Wałów i ul. Wrocławskiej.

JAK TO DRZEWIEJ BYWAŁO... 75 LAT TRADYCJI POLITECHNI
KI ŚLĄSKIEJ

Swoimi doświadczeniami z mieszkaniem w domach studenckich

Podczas tegorocznych juwenaliów nie mogło zabraknąć czę

w akademiku - powiedział z uśmiechem Rektor. - Byłem nawet

ści historycznej, poświęconej założeniu i rozwojowi Politechniki
Śląskiej. Goście spotkania przybliży

przewodniczącym sekcji kulturalno-oświatowej w „Solarisie". Pro

li widzom dzieje początków Uczelni.
- Sama idea powstania wyższej szkoły

technicznej narodziła się w Katowicach.
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe na

podzielili się także zaproszeni goście. - Całe pięć lat mieszkałem

JJ Tegoroczne IGRY zaskoczyły

wadziłem radiowęzeł i organizowałem

formą wydarzeń - odbyły się

agend studenckich - dostawaliśmy pie

za pośrednictwem Internetu

niądze na koncerty. Nawet John Porter

imprezy. Akademik działał jak mała agen

da artystyczna. Mieliśmy dofinansowania

ul. Krasińskiego miały być jej zalążkiem.

był w „Solarisie" na koncercie. Życie kul

Historia pojawienia się Politechniki jest

turalne toczyło się wtedy intensywnie.

bardzo ciekawa, ponieważ po II wojnie światowej postanowiono
utworzyć wydziały politechniczne w Krakowie - wyjaśnił JM Rek

-Ja mieszkałem w akademiku na V roku studiów. Niestety wcze
śniej nie dostałem tam miejsca i mieszkałem przy alei Majowej.

tor prof. Arkadiusz Mężyk. - Naukowcy ze Lwowa trafiali przede

Na V roku ciągnęło mnie do akademika, więc porzuciłem stancję -

wszystkim do Krakowa, natomiast prof. Kuczewski dostał polece
nie, żeby tworzącą się nową politechnikę „przywieźć" na Śląsk. De

wspominał prof. J. Kotowicz. - Ale powiem tak szczerze, że jeszcze

przez pół roku tę stancję trzymałem, bo już po dwóch tygodniach

kret z 24 maja 1945 roku lokował ją w Katowicach, ale po analizie

mieszkania i imprezowania w akademiku byłem tak zmęczony, że

infrastruktury, która była dostępna, postanowiono, że lokalizacja
w Gliwicach jest znacznie lepsza. Do lat 80. Gliwice były głównie

wracałem na trzy dni na stancję... - dodał ze śmiechem.

miastem nauki. Było tutaj bardzo dużo instytutów naukowo-ba

dawczych i instytutów przemysłowych.

Wspominano również rozmieszczenie poszczególnych budynków
Politechniki Śląskiej oraz m.in. plany zabudowy Placu Krakowskie
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Początek spotkania stanowił nie lada gratkę dla miłośników daw

studenci nie mogli pojawić się podczas korowodu na gliwickim

-Jako gliwiczanin od urodzenia nie miałem tego szczęścia. Za

wsze zazdrościłem kolegom, którzy mieszkali w akademikach
- wyjawił Prezydent Adam Neumann, jednocześnie przypo

minając inne przedsięwzięcia z czasów studenckich. - Naj

go i zamknięcia dzielnicy akademickiej. I tak również współcześnie

milej wspominam praktyki studenckie, praktyki robotnicze.
Na Politechnice Śląskiej było to wyjątkowo udane przedsię

członkowie Wspólnoty Akademickiej Uczelni mogą cieszyć się
zamkniętym układem kampusu, który udało się zrealizować przy

wzięcie. Bo oprócz tego, że pracowało się na budowie przez

pomocy Władz Miasta.

i wieczorem kwitło niezwykle barwne i dobrze zorganizowa-

8 godzin dziennie, to później w godzinach popołudniowych

TEMAT NUMERU
ne życie towarzyskie. A w weekendy wyjazdy do chatek. Bo

wszędzie znajdzie miejsce pracy. Dlatego też kładziemy nacisk na

trzeba pamiętać, że okres naszego studiowania to też chatki

kształcenie zorientowane projektowo, bo doceniamy rolę budo

studenckie w Beskidach.

wania kompetencji.

POLITECHNIKA ODMIENIA ŻYCIE

W RYTMIE JAZZU, BLUESA I ROCKA

Choć niektórzy zupełnie się tego nie spodziewają i nie planują,
często Politechnika Śląska i Gliwice towarzyszą im nie tylko pod

specjalne zadanie - wcielenie się w rolę organizatorów i za

Na gości internetowego wydania juwenaliów czekało także

czas studiów, ale także w późniejszym życiu zawodowym. Wielu
planowanie igrowych koncertów. Wśród pomysłów na zapro
studentów wiąże swoją przyszłość z Uczelnią i miastem, które nie- i szenie zespołów zdecydowanie dominowały klimaty bluesowe,
ustannie rozwija swój potencjał związany z instytucjami badaw- I jazzowe lub rockowe, a także „klasyki" polskiej poezji śpiewa
czymi i technologicznymi.
nej. - Pamiętam, że w 1977 roku zaprosiliśmy Vistula River
Z Gliwicami od czasów studiów jest związany prof. Janusz Koto- : Brass Band. Był to wyśmienity zespół jazzowy - opowiadał
prof. J. Kotowicz. - Mam z tym zespołem i występem wspo
wicz. - Politechnika Śląska wpłynęła na całe moje życie. Wycho
mnienia do końca życia.
wałem się w Krapkowicach, potem skończyłem technikum w Opo

lu i przyjechałem do Gliwic. Byłem pewny, że po studiach się stąd

Przez lata zmieniały się miejsca, w których odbywały się igrowe

wyprowadzę - opowiedział prof. Kotowicz. - Tak się jednak złoży

koncerty. JM Rektor oraz Pan Prezydent podkreślili, że niegdyś

ło, że zostałem.

było to centrum miasteczka akademickiego, obok akademików

Prezydent Adam Neumann zwrócił uwagę na ważną rolę wy

„Piast", „Rzepicha" i „Ziemowit". Tam też znajdowały się stu

kształcenia technicznego i inżynierskiego, które wpływa na różne

denckie kluby, w których występowali artyści.

aspekty działalności zawodowej - m.in. zarządzanie miastem.

Od lat tradycyjną częścią juwenaliów jest przekazanie studen

-Jesteśmy w pierwszej piątce w rankingach, jeśli chodzi o „Kuź

tom przez władze Gliwic klucza do miasta oraz barwny korowód

nię Prezesów". Znajdujemy się tam z najbardziej renomowanymi

prowadzący z rynku na politechniczny kampus. Choć to drugie

uczelniami w kraju. Wynika to m.in. z lokalizacji Uczelni i modelu,

z wiadomych względów w tym roku nie mogło się odbyć, nie
zapomniano o oddaniu miasta w ręce studentów. - Działamy

na którym była budowana od samego początku. Powstała po to,
by współpracować z przemysłem i prowadzić z nim badania - po

dzisiaj wirtualnie i ze wszystkimi się łączymy. To też jest pewien

wiedział prof. Arkadiusz Mężyk, podkreślając znaczenie pozyski

znak naszych czasów. Bo Gliwice są miastem nowych technologii,

wanych w czasie studiów kompetencji. - Na Wydziale Mechanicz

miastem IT. To swego rodzaju promocja technik cyfrowych. I te

nym Technologicznym wykonywaliśmy bardzo dużo projektów.

IGRY w tym roku odbędą się właśnie w takiej łączności cyfrowo-

To uczyło nas systemowego podejścia. Z drugiej strony trzeba

-wirtualnej. Bardzo się cieszę i przekazuję na ten tydzień miasto

było pomyśleć o konsekwencjach, trzeba było wszystko obliczyć,

w godne ręce - powiedział Prezydent Adam Neumann, oddając

zweryfikować. Taki sposób myślenia pozostaje, a wykształcenie

klucz Edycie Piecuch, Przewodniczącej Samorządu Studenckiego
Politechniki Śląskiej, i uroczyście rozpoczynając IGRY 2020. ■

powoduje, że inżynier, który uczestniczył w tego typu kształceniu,

Rozpoczęcie gliwickich juwenaliów / fot. Maciej Mutwil
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Marek Gabzdyl

HISTORIA TEATRU STG
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Każdy interesujący się kulturą, zapytany o obraz studenckiego ruchu teatralnego, z pewno
ścią jest w stanie wymienić takie grupy, jak warszawski STS czy gdański teatrzyk „Bim-Bom".
Warto jednak przypomnieć, że teatralne tradycje sięgające początku lat 60. ma również
Politechnika Śląska.

Budynek Kino-Teatru „X" - siedziba teatru STG. Zdjęcie z początku lat 60. / fot. materiały autora

STG - Studencki Teatr Gliwice - powstał w środowisku uważa

pracował bardzo ciężko przez kilka miesięcy. Wtedy właśnie te

nym niesłusznie, acz stereotypowo, za najbardziej oporne wobec

atr otrzymał nazwę: Studencki Teatr Gliwice (STG).

wszelkich inicjatyw kulturalnych. Taką bowiem łatkę przypinano

Światowa prapremiera „Ślubu" odbyła się w kwietniu 1960 r.

uczelniom technicznym. Historia ruchu teatralnego na Politech
nice Śląskiej pokazuje, jak bardzo niesprawiedliwy jest ten osąd.

że zagrano tę sztukę tylko 4 razy. Wkrótce potem została zdjęta

Wszystko zaczęło się pod koniec lat 50., kiedy to na scenie klu

z afisza, gdyż utwór znalazł się na indeksie. Nic dziwnego, skoro

i natychmiast stała się wielkim wydarzeniem teatralnym, mimo

Witold Gombrowicz nawet w wyda

bu „Spirala" w Gliwicach w kwietniu

W okresie ponad 30 lat

nej w latach 60. Wielkiej Encyklopedii
Powszechnej był scharakteryzowany

Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy

działalności Studencki Teatr

jako autor zamieszczający w paryskiej

grupy studentów-aktorów amatorów,

Gliwice przygotował 40 premier

1959 roku teatrzyk studencki „dx" za
prezentował program „Siódme poty".

gdyby na swojej drodze nie spotkali Je

rzego Jarockiego. Reżyser wpadł na po
mysł, aby w Gliwicach wystawić „Ślub" Witolda Gombrowicza.
Dla realizacji swojego przedsięwzięcia stworzył w 1959 r. teatr
ze studentami Politechniki Śląskiej. W tym celu zorganizował ca
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„Kulturze"

„publikacje

świadczące

o wrogim stosunku do Polski Ludo
wej". „Ślub" został uznany przez kry

tykę teatralną za najciekawszy spektakl w teatrze studenckim

w 1960 r. W tej samej inscenizacji i tych samych kostiumach

został powtórzony w Paryżu.

sting (choć wtedy oczywiście to pojęcie nie było znane). Zgłosiło

Próby teatru, ze względu na programową działalność Kina-Te

się ponad 130 osób. Spośród nich Jarocki wybrał obsadę, z którą

atru „X", odbywały się najczęściej po godzinach 22 czy 23. Stąd

JUBILEUSZ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

dziele próby odbywały się przed południem, a przedstawienia

teatralni. Najcelniej zjawisko artystyczne działające na Poli
technice Śląskiej scharakteryzował w 10. rocznicę Józef Szajna

realizowano w poniedziałki.

- malarz, scenograf, reżyser, profesor Akademii Sztuk Pięknych

też najczęściej nazywano go teatrem nocnym. Jedynie w nie

Zespół teatru stanowili ludzie zainteresowani formułą teatru

zaangażowanego na płaszczyźnie społeczno-politycznej i kul
turotwórczej. W centrum poszukiwań umieszczano problem
współczesnego romantyzmu, a raczej walki o taką postawę ro

mantyczną, która pozwoliłaby jednostce na świadome, auten

tycznie indywidualne kierowanie własną egzystencją. W tym
właśnie kierunku kształtowano poszczególne inscenizacje. Tre

ści intelektualne starano się przekazywać widzom bez ekspery
mentowania stylem i techniką, a jedynie w formie indywidual

1

w Warszawie: „Teatry studenckie stały się poważnym ruchem

artystycznym w Polsce, m.in. dlatego że zajęły pozycję awangar
dy nieobecnej w życiu teatrów profesjonalnych. A teatr gliwicki
zajmował wśród nich pozycję wyróżniającą się przede wszystkim

ze względu na dociekliwość artystyczną i samodzielność myśle
nia. W krótkim czasie dopracował się własnej poetyki kształtu

przedstawień, omijając ułatwione drogi estrady amatorskiej.
Dojrzałość artystyczna pozwalała temu ambitnemu zespoło
wi podejmować zadania trudne, i aż dziwne, że zdobyli szero

ką publiczność, młodszych i starszych fachowców, co w epoce

nie wypracowanej dla każdej realizacji.
W okresie ponad 30 lat działalności teatr przygotował 40 pre

mier, wystawiając między innymi sztuki Gombrowicza, Mrożka,
Zegadłowicza, Harasymowicza, Różewicza, Babla, Schulza, Ma
jakowskiego, Brylla, Iredyńskiego, Ćapka, Wyspiańskiego, Wit
kiewicza, Głowackiego, Wrońskiego, Wolskiego i wielu innych.
Uprawiany przez STG teatr wykorzystywał wiele gatunków: od
kabaretu, poprzez teatr poezji, pantomimę, widowisko muzycz

ne, widowisko plenerowe typu światło i dźwięk, po dramat.
W istocie był to teatr dramatyczny stawiający na własne próby

i poszukiwania inscenizacyjne.

szybko następujących przeobrażeń w sztuce i dewaluacji coraz
to nowych doktryn artystycznych nie jest łatwe. Dowiedli, że ich
wartości przetrwały lata i że ten jubileusz 10-letniej pracy jest
tylko pozornie mały, jest świętem osiągnięć i wielkich sukcesów

tego młodego zespołu. Należy przypuszczać, że i w przyszłości

będzie nas nadal zadziwiał swoją inwencją i należy mu życzyć,
aby każda następna stała się ich nową Wiosną".

I rzeczywiście, kolejne 20 lat sukcesów artystycznych gliwickiego
teatru studenckiego potwierdziły te słowa. ■
Źródła:

Była to najbardziej eksportowa agenda kulturalna gliwickiego

Przez lata, biorąc udział w dorocznych festiwalach i spotkaniach

1. Tadeusz Szafarz, „Studencki Teatr Gliwice" Przegląd Techniczny
nr 14-15, 2006.
2. Materiały ze strony Stowarzyszenia STG www.stg.org.pl.

teatralnych, zespół STG zdobył 14 zespołowych i 23 indywi-

3. Wikipedia.

środowiska akademickiego o ogromnym dorobku twórczym.

dualne nagrody za reżyserię, scenografię, muzykę

i aktorstwo. Na swym koncie teatr posiada około 40
odznaczeń oraz dyplomów organizacyjnych i pań

stwowych. Oczywiście, oprócz prezentacji własnej
twórczości, STG był organizatorem przeglądów te
atrów studenckich i zawodowych.

Nie sposób wymienić nazwiska wszystkich zaanga

żowanych w działanie gliwickiego teatru studenckie
go. Edward Lawera (Kierownik pierwszego teatrzyku

„dx" w latach 1958-1959), Jerzy Jarocki (Kierownik

w latach 1959-1960), Maciej Markiewicz (Kierownik
w latach 1960-1961), Krzysztof Gosiewski (Kierow
nik w latach 1961-1962) i najdłużej pełniący funkcję

kierownika Jerzy Malitowski (1962-1990) to tylko

niektórzy mający wkład w rozwój amatorskiej sceny
teatralnej na Politechnice Śląskiej.

Wiatach 1980-1990 w ramach Ośrodka Kino-Teatr„X"

i Teatr STG prowadzono wespół z łódzką filmówką Aka
demię Filmową (w której opracowano 39 tematów).

Powołano również do życia Scenę Prób STG udostęp
nianą do kwietnia 2009 różnym grupom artystycznym.
Ostatnia, 40. premiera miała miejsce w maju w 1986
roku na scenie Kino-Teatru „X". Było to widowisko
baśniowe dla dzieci „Powrót smoka" autorstwa Mar

cina Wolskiego i Lucjana Radzikowskiego z muzyką
Leszka Furmana. Widowisko grane było na różnych
scenach do końca 1990 roku. Od 1991 do 2000 roku

nadal prowadzono rozpoczętą w poprzednich latach
działalność impresaryjną filmowo-teatralno-estradową. W lutym 2003 r. przez dawnych członków teatru

zostało powołane do życia Stowarzyszenie STG przy
Politechnice Śląskiej.
O gliwickim studenckim fenomenie wypowiadali

się najbardziej znamienici polscy twórcy i reżyserzy
Plakat firmowy teatru STG z 1974 roku autorstwa Jana Sawki / zasoby Stowarzyszenia STG
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Anna Mrowieć

75 LAT MUZYCZNEJ TRADYCJI
Akademicki Chór Politechniki Śląskiej, podobnie jak Uczelnia, świętuje swoje 75-lecie. Zało
żony przez studentów i pracowników Politechniki Lwowskiej, którzy po wojnie osiedli w Gli
wicach, dziś jest jedną z wizytówek Politechniki Śląskiej rozsławiających imię Alma Mater na
całym świecie.

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej wywodzi się z Lwowskie

zespołu tańca, baletu - ale od kilkudziesięciu lat wyspecjalizo

go Chóru Technickiego, który od połowy XIX wieku działał przy

waliśmy się w śpiewie chóralnym. Od 2006 roku dyrygentem

Politechnice Lwowskiej. Jego członkowie bardzo drobiazgowo

i sumiennie zbierali wszelkie informacje, wycinki prasowe,

chóru jest Tomasz Giedwiłło - opowiada Barbara Gorzawska,
Prezes Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej.

zdjęcia na temat działalności chóru, tworząc arcyciekawą i bo

Podobnie jak chór przedwojenny, dzisiejszy Akademicki Chór

gatą kronikę. - W momencie, kiedy powstawała Politechnika
Śląska, powstał też chór i to w dość nieoczekiwany sposób.

podróżuje po całym świecie, przybliżając innym polską kultu

Grupa studentów wnosiła pianino do mieszkania jednego

byliśmy m.in. w Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych,

z profesorów, który dopiero co przyjechał ze Lwowa. Odpo

Kanadzie, Korei, Rosji, Włoszech, Irlandii, Hiszpanii, Bułgarii, na

rę. - W ostatnich latach najdalej dotarliśmy do RPA. Wcześniej

czywając na półpiętrze, któryś ze studentów zagrał fragment

Malcie. Jeśli podróżujemy autobusem, staramy się znaleźć takie

„Gaudeamus igitur", a reszta podłapała. Zgodnie stwierdzili,

miejsce, żeby móc po drodze zaśpiewać, np. w polskiej parafii.

że na uczelni musi powstać na nowo chór. Podkreślamy, że

Koncertowaliśmy też w polskich placówkach dyplomatycznych

jesteśmy równolatkiem Uczelni, a struktury założone po woj

- mówi Barbara Gorzawska.

nie trwają do dziś. Działaliśmy w różnych formach - orkiestry,

Członkowie Akademickiego Chóru Politechniki Śląskiej podczas jednego z wyjazdów / mat. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
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A jak chór jest odbierany za granicą, w takich egzotycznych

nas także koncerty w kaplicy w Instytucie Onkologii w Gliwi

krajach jak RPA? - Odbiór jest bardzo pozytywny. Nocowali

cach. Robimy to od kilkudziesięciu lat, na początku stycznia.

śmy w domach, u mieszkańców, dlatego mogliśmy poznać le

To trudne, ale miłe doświadczenie. Ze znakomitym odbio

piej kulturę krajów, w których występowaliśmy-dodaje Ber

rem spotykają się też duże formy wykonywane z orkiestrą,

nadeta Zapała, członkini zarządu. Jednym z najważniejszych

np. „Reęuiem" Mozarta. Staramy się też śpiewać dużo

wydarzeń w ostatnich latach był występ chóru w Royal Albert

a capella, szczególnie w kościołach, bo w przestrzeniach

Hall. - Był to koncert z okazji 100-lecia niepodległości Pol

sakralnych muzyka chóralna brzmi najpełniej. Publiczność

ski, w którym wzięli też udział znakomici artyści - m.in. Kuba

tłumnie odwiedza też oczywiście nasz festiwal Gliwickie

Badach, Edyta Górniak, Stanisław Soyka czy Leszek Możdżer.
Śpiewany przez ponad 5 tysięcy ludzi hymn Polski sprawił, że

Spotkania Chóralne. Zapraszamy chóry z całej Polski, orga

nasze serca na moment zamarły. Razem z chórami śpiewała

śnia Barbara Gorzawska.

nizujemy koncerty w różnych miejscach, warsztaty - wyja

publiczność. Sama sala, wytworna i piękna, robi olbrzymie

Nabór do chóru trwa w zasadzie przez cały rok akademicki,

wrażenie. To wydarzenie zostanie w naszej pamięci na dłużej

choć z jego początkiem odbywają się dwie próby otwarte,

-wspomina Bernadeta Zapała.

w czasie których można posłuchać i wziąć udział w prze

Jak podkreślają obie panie, liczba chórzystów jest zmien

słuchaniach. Choć Politechnika jest bardzo zmaskulinizo-

na, ale utrzymuje się na poziomie 70-80 osób, zaś skład

wana, zdecydowanie najbardziej brakuje męskich głosów.

koncertowy to około 50 osób. Przekrój wiekowy jest dosyć

- Na pewno śpiewanie w chórze jest czasochłonne, bo docho

duży - od 18 do 75 lat - do chóru należą studenci, absol

dzą jeszcze koncerty i wyjazdy weekendowe. Byliśmy na trady

wenci i pracownicy Uczelni. Niektórzy są związani z chórem

cyjnym obozie w Rabce-Zdroju, to czas, na który wszyscy chó

od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat. Ich doświadczenie

rzyści bardzo czekają. Styczeń wypełniły koncerty kolędowe,

jest bardzo cenne. W chórze poznało się również wiele przy

wiosną pracujemy nad organizacją Gliwickich Spotkań Chóral

szłych małżeństw. - Mamy również rodzinę, której rodzice

nych. Co roku bierzemy udział w renomowanych festiwalach

poznali się w chórze, śpiewają nadal, tak jak ich syn, teraz

i konkursach w Polsce i za granicą. Ale do chóru warto wstąpić

doktor na Politechnice - śmieje się Barbara Gorzawska.

nie tylko, jeśli lubi się śpiewać, ale także dlatego, że można

Co publiczność lubi najbardziej?-Chwytliwe są zawsze kolę

zwiedzić sporo świata, poznać nowe kultury i ciekawych ludzi

dy, publiczność je uwielbia i śpiewa z nami. Przejmujące są dla

- zachęca Barbara Gorzawska. ■

Akademicki Chór Politechniki Śląskiej / mat. Akademicki Chór Politechniki Śląskiej
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■ Dominika Gnacek

PREMIEROWY E-KONCERT WIOSENNY NA
75. URODZINY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
Unikalna forma tegorocznych obchodów urodzin Politechniki Śląskiej ma związek nie tylko z jubileuszowym
wiekiem Uczelni, ale także z warunkami organizacyjnymi podyktowanymi zasadami postępowania w czasie pan
demii. W tej niecodziennej, zdalnej rzeczywistości, 24 maja odbyt się Koncert Wiosenny, w ramach którego swój
repertuar zaprezentowali artyści związani z naszą Alma Mater: Akademicki Zespół Muzyczny, Akademicki Zespół
Tańca „Dąbrowiacy" oraz Akademicki Chór Politechniki Śląskiej.

Rok 2020 to czas wielkich jubileuszy i choć pandemia SARS-CoV-2 spowodowała konieczność wprowadzenia zmian w har
monogramie urodzinowych uroczystości Politechniki Śląskiej,
to pragnienie świętowania pozostało niezmienne. Pierwsze
półrocze 2020 roku zaświadczyło o sile, determinacji i am
bicji studentów oraz pracowników Uczelni, którzy bez waha
nia podejmowali kolejne wyzwania i ramię w ramię pomagali
w przywróceniu normalności w dobie koronawirusa. Forma or
ganizowanego z okazji 75-lecia Uczelni Koncertu Wiosennego zestawienie wysokojakościowych nagrań koncertowych i prze
prowadzenie transmisji Online na kanale YouTube Politechniki
Śląskiej - stanowiła przejaw takiego podejścia.

w formie zdalnej. Akademicki Zespół Muzyczny we współpracy
z Chórem Mieszanym KLASTER zaprezentował „Modlitwę o po
kój" Norberta Blachy, a Akademicki Chór Politechniki Śląskiej:
„The Word was God" Rosephanye Powell. Taneczny repertuar
przedstawili członkowie Akademickiego Zespołu Tańca „Dą
browiacy". Podczas koncertu były emitowane także nagrania
z wcześniejszych wystąpień artystów.

Miasto Gliwice

AlUTSp. z o. o.

ELZAB S.A.

- 75 lat tradycji, doskonałego kształcenia i doskonałych badań
naukowych zaowocowało kolejnym sukcesem: stało się funda
mentem współczesnego sukcesu Politechniki Śląskiej - uzyskania
statusu uczelni badawczej. To wielki zaszczyt dla nas, wielkie wy
zwanie, ale także szansa na rozwój i włączenie się w nurt świa
towych badań naukowych. Ale Politechnika Śląska to także dzia
łalność kulturotwórcza, integracja pokoleń inżynierów, to także
dbanie o tradycję i wartości naszej Uczelni - podkreślił w wystą
pieniu JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk.

Miasto Zabrze

APA Group

PREVAC Sp. z o.o.

Miasto Katowice

Katowice Airport

PZU

Miasto
Góry

SOFTIO

Koncert stanowił jedną z uroczystości towarzyszących obcho
dom 75-lecia Politechniki Śląskiej. ■
Lista partnerów finansowych:

ING Bank Śląski S.A.

Górnośląskie Towa
rzystwo
Lotnicze S.A.

WĄSKO S.A.

DRiV

Katowicka Specjalna
Strefa Ekonomiczna
S.A.

RADAN Sp. z o.o.

Tarnowskie

Zabrze

Lellek Group
Arena Gliwice

Huta Cynku
Miasteczko Śląskie S.A.

Wydarzenie przyjęło formę klamry - część koncertowa rozpo
częła się i zakończyła specjalnymi nagraniami, przygotowanymi

w sercu Śląską

PRUIM S.A. GLIWICE

KATOWICE
dla odmiany

TARNOWSKIE GORT
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NOWOŚCI WYDAWNICZE
Artur CZUPRYŃSKI

Podstawowe technologie spawalnicze w ćwiczeniach laboratoryjnych. Część pierwsza
Wyd. II, 2019, 48,30 zł, s. 307

Podręcznik zawiera materiały dydaktyczne dotyczące technologii spawalniczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych,
które mogą być prowadzone na uczelniach technicznych w ramach zajęć z przedmiotów: podstawy technologii spawal
niczych, technologie spawania i cięcia termicznego oraz technologia zgrzewania. Publikacja skierowana jest do słuchaczy
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, kształcących się na kierunkach: mechanika i budowa maszyn,
inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Artur CZUPRYŃSKI, Agnieszka RZEŹNIKIEWICZ

Specjalne technologie spawalnicze w ćwiczeniach laboratoryjnych. Część druga
Wyd. I, 2020, 48,30 zł, s. 306

Podręcznik zawiera materiały dydaktyczne dotyczące technologii spawalniczych oraz instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych,
które mogą być prowadzone na uczelniach technicznych w ramach zajęć z przedmiotów: podstawy technologii spawal
niczych, technologie spawania i cięcia termicznego oraz technologia zgrzewania. Publikacja skierowana jest do słuchaczy
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, kształcących się na kierunkach: mechanika i budowa maszyn,
inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Bernard WITEK
Selected issues of electrical power system computation and design. Volume 1. Power transmission system
Wyd. I, 2019, 21,00 zł, s. 154

W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia teoretycznych podstaw projektowania w elektroenergetyce. W sposób
szczególny odniesiono się do kwestii doboru podstawowych elementów funkcjonalnych sieci przesyłowych oraz zawarto
wskazówki niezbędne do opracowania zadań projektowych z zakresu automatyki zabezpieczeniowej elementów systemu
przesyłowego - m.in. transformatorów i linii przesyłowych, przy uwzględnieniu aktualnych norm i współczesnych rozwiązań
technicznych.

Zygmunt ŁUKASZCZYK
Pozyskiwanie i gospodarcze wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego
Wyd. I, 2019, 23,10 zł, s. 162

W monografii przedstawiono i scharakteryzowano przedsięwzięcia polegające na pozyskiwaniu i gospodarczym wykorzysta
niu metanu ze zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego. Oprócz kwestii geologiczno-technicznych omówiono uwarunko
wania prawno-administracyjne, w jakich mogą być realizowane projekty związane z pozyskiwaniem i zagospodarowaniem
metanu.

WYZWANIA I UWARUNKOWANIA
ZARZĄDZANIA

INTELIGENTNYMI MIASTAMI

Praca zbiorowa pod redakcją Izabeli JONEK-KOWALSKIEJ

Wyzwania i uwarunkowania zarządzania inteligentnymi miastami
Wyd. I, 2019,19,95 zł, s. 143

Monografia jest wynikiem prac zespołu badaczy z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zajmujących się za
gadnieniami związanymi z rozwojem inteligentnych miast. Głównym celem jest identyfikacja wyzwań powstających w teorii
i praktyce zarządzania inteligentnymi miastami w Polsce i na świecie. Monografia jest adresowana do osób zaangażowa
nych w zarządzanie i rozwój inteligentnych miast, badaczy zajmujących się Smart City oraz wszystkich mieszkańców jedno
stek aspirujących do miana „smart".
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WYWIAD

■ Dominika Gnacek

PRACOWNICY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ
WYRÓŻNIENI NAGRODAMI MINISTRA NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
Prof. Dariusz Arkadiusz Bartocha, dr inż. Czesław Baron oraz prof. Magdalena Małgorzata Żmu
dzińska-Nowak zostali uhonorowani Nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczy
stość wręczenia wyróżnień odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu.
Było to specjalne przedsięwzięcie towarzyszące obchodom Dnia Nauki Polskiej.

go

Dzień Nauki Polskiej to święto państwowe, które obchodzi

największym kołysanym dzwonem na świecie o parametrach:

liśmy w tym roku po raz pierwszy. Przypisana mu data - 19

55 ton, ponad 4 m wysokości i 4,5 m średnicy. Został wyko

lutego - nie jest przypadkowa. To dzień urodzin Mikołaja Ko

nany przez polskich ludwisarzy (Pracownia Ludwisarska Jana

pernika, a same obchody mają na celu nie tylko wyraźne pod

kreślenie zasług astronoma, ale także stanowią sposobność do

Pełczyńskiego w Przemyślu) i odlewników (Metalodlew S.A.
i Katedra Odlewnictwa Politechniki Śląskiej). Jego powierzch

uroczystego uznania dokonań wszystkich polskich badaczy -

nię pokrywają zdobienia nawiązujące do historii powstania

zarówno tych, którzy już zostali zapisani na kartach historii, jak

brazylijskiego sanktuarium oraz charakterystyczne dla Brazylii

i współczesnych naukowców.

motywy roślinne i zwierzęce. Dzwon zostanie zamontowany

Prezentujemy krótkie wywiady z wyróżnionymi podczas Gali
Nauki Polskiej pracownikami Politechniki Śląskiej.

w Sanktuarium Boga Ojca Przedwiecznego w pątniczym Trindade w Brazylii.

NAJWIĘKSZY KOŁYSANY DZWON NA ŚWIECIE

„Vox Patris" czyli „Głos Ojca". Jak się Państwo czują jako właśnie
ojcowie tak monumentalnego projektu?

Dr hab. inż. Dariusz Arkadiusz Bartocha, prof. PŚ, oraz dr inż.
Czesław Baron (obaj z Katedry Odlewnictwa na Wydziale Me

Prof. Dariusz Bartocha: Nigdy nie myśleliśmy o tym w takich

chanicznym Technologicznym) otrzymali nagrodę zespołową

kategoriach. Oczywiście odczuwamy satysfakcję z powodu
uczestniczenia w tym przedsięwzięciu, tym bardziej, że obaj

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej:
„Opracowanie technologii odlewania dzwonu Vox Patris opar

tej na tradycyjnych technikach i materiałach". „Vox Patris" jest

w zespole znaleźliśmy się trochę przypadkowo. Byliśmy jednym
z wielu elementów składających na finalny sukces.

Odpowiadali Panowie za

opracowanie
koncepcji
i zaprojektowanie oprzy
rządowania oraz dobór
parametrów

technolo

tych
działań było wykonanie
gicznych.

Celem

formy odlewniczej i odle

wu dzwonu „Vox Patris"

tradycyjnymi technikami
z użyciem tradycyjnych
materiałów formierskich.
Co

było

najtrudniejsze,

jakie zadanie wymagało
największych

nakładów

czasowych, a które spra
wiło Panom największą

badawczą przyjemność?
Spośród wszystkich działań

mających na celu wykona
nie dzwonu „Vox Patris",
w które byliśmy w większym
czy mniejszym stopniu za

angażowani,
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Statuetka oraz dyplom przyznane za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej
/ fot. archiwum prywatne
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najtrudniejszym było okre

ślenie wysokości tonu przy

szłego dzwonu. Zagadnienia

związane z budową tonalną

dźwięku dzwonu były dla nas

zupełną nowością i startując
praktycznie od zera, musie-

liśmy opracować metodykę

predykcji częstotliwości alikwot (tonów składowych de
cydujących o barwie) dźwię

ku dzwonu na podstawie
jego geometrii i własności

materiału.

Najbardziej żmudne i pra

cochłonne

były

badania

materiałowe mające na
celu uzyskanie danych nie
zbędnych do zaprojektowa

nia technologii formy i od

lewu. Dopiero dysponując
wiedzą na temat procesu
Dzwon „Vox Patris"/ mat. firmy RDUCH BELLS & CLOCKS

krystalizacji stopu, jego
struktury i własności oraz własności tradycyjnej masy formier

DZIEDZICTWO KULTUROWE W SKALI KRAJOWEJ I MIĘDZY

skiej, możliwe było przeprowadzenie obliczeń i symulacji kom

NARODOWEJ

puterowych w celu zaprojektowania procesu wytapiania, syste

Nagrodę Indywidualną I stopnia za znaczące osiągnięcia w za

mu zalewania, a wcześniej wykonania formy.

kresie działalności organizacyjnej przyznano dr hab. inż. arch.
Magdalenie Małgorzacie Żmudzińskiej-Nowak, prof. PŚ (Ka

Dużą satysfakcję sprawiło nam usłyszenie dźwięku dzwonu i wy
nik jego analizy: okazał się on niemal idealnie zgodny z progno

tedra Teorii, Projektowania i Historii Architektury, Wydział

zowanym na etapie projektowania.

Architektury). Uzasadnieniem wręczenia statuetki było zaan
gażowanie badaczki w „nawiązywanie i rozwijanie naukowej

Profesor Zbigniew Konopka z Politechniki Częstochowskiej

w swojej opinii wskazuje na niedobór opracowań badawczych
dotyczących tematyki odlewnictwa dzwonów jako jeden
z czynników, którym musieli Panowie stawić czoła, a które

jeszcze bardziej zwiększyło wartość osiągnięcia. Czy zamie
rzają Panowie zatem przygotować i opublikować odpowiedni
materiał, który stanowiłby z pewnością nieocenioną pomoc

współpracy międzynarodowej i krajowej". Polem prowadzonej
przez prof. M. Żmudzińską-Nowak współpracy jest dziedzic

two kulturowe w aspekcie badań, ochrony i adaptacji. Szero

ka współpraca międzynarodowa to nie tylko wymiana myśli
i doświadczeń, ale także promowanie polskiej nauki na forum

światowym, czego wyrazem jest m.in. organizowana przez
Panią Profesor International Summer School of Architecture.

dla kolejnych osób zainteresowanych tym zagadnieniem?

Aktualnie prof. M. Żmudzińska-Nowak realizuje w Politechni
ce Śląskiej projekt pt. „Międzynarodowy Festiwal Nauki: 2nd

Brak danych to była chyba największa nasza bolączka, szczegól
nie w początkowym etapie realizacji projektu. Niestety, a może

Sino-Polish Art&Design Festival 2020", w którym uczestniczą

wręcz przeciwnie, byliśmy zmuszeni do przeprowadzania
żmudnych badań, eksperymentów, opracowywania własnych

sity Consortium (SPUC).

uczelnie chińskie i polskie stowarzyszone w Sino-Polish Univer-

metod badawczych w celu pozyskania odpowiedniej wiedzy.

Zaowocowało to monografią habilitacyjną, kilkoma wydanymi

Wiele z prowadzonych przez Panią projektów łączy wspólny

publikacjami, a kilka jest jeszcze w trakcie opracowywania.

motyw ochrony dziedzictwa kulturowego. Widać, że zagad
nienie to leży Pani na sercu. Dlaczego to tak istotna kwestia?
Prof. Magdalena M. Żmudzińska-Nowak: Tematyka ochrony

Podczas Gali Nauki Polskiej otrzymali Panowie nagrodą ze
społową. To nie pierwsze Panów wspólne przedsięwzięcie.

dziedzictwa kulturowego w sposób naturalny wynika z moich

Mają Panowie na koncie wiele wspólnych publikacji i badań.
Jak przebiega praca badawcza wykonywana na poziomie

gion śląski obfituje w przykłady architektury historycznej i współ

grupowym, a nie indywidualnym? Co Panowie w niej cenią?

zainteresowań oraz kompetencji naukowych i zawodowych. Re

czesnej - w tym często unikatowych założeń poprzemysłowych
czy powojennych obiektów modernistycznych, z których wiele

Odlewnictwo jest dziedziną niezwykle interdyscyplinarną i to

zasługuje na opiekę. Niestety możemy zaobserwować ich degra

niejako wymusza współpracę w większych lub mniejszych ze

dację lub wyburzenia, dlatego potrzebne są pilne interwencje.

społach. Można by wiele mówić o zaletach towarzyszących

tego typu pracy: wymianie poglądów w dyskusji, wzajemnym
motywowaniu i dopingowaniu czy zwykłej pomocy. Najlepiej

jednak obrazuje to znane powszechnie powiedzenie „w kupie
raźniej". Współpracujemy ze sobą od kilkunastu lat i zrealizo
waliśmy wiele większych i mniejszych prac zarówno nauko

wo-badawczych, jak i usługowych. Nagroda, którą zostaliśmy
uhonorowani, jest dla nas swego rodzaju zwieńczeniem wie

loletniej wspólnej pracy, co oczywiście nie oznacza jej końca.

Na szczęście dysponujemy też wieloma znakomitymi przy
kładami konserwacji, modernizacji czy rewitalizacji obiektów,
zwłaszcza w zakresie architektury postindustrialnej, a jako na
ukowcy mamy duże doświadczenie w zakresie badań nad dzie
dzictwem architektonicznym. To swoisty „towar eksportowy"

w zakresie dobrych praktyk, dzięki któremu jesteśmy jednostką
atrakcyjną dla naszych partnerów z Włoch, Portugalii, Egiptu
czy Chin jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń.

31

W 2015 roku powstał cykl działań badawczych „LAZIO-TUSCA-

ce magisterskie podjęte w naszym zespole przez studentów

NY-SILESIA-LUSATIA: Heritage Sites in Perspective of Pro-

z Włoch, przygotowywane trzy podwójne doktoraty z uczelnia

tection and Revitalization - International Research and Ex-

mi włoskimi oraz liczne sesje naukowe, wystąpienia konferen

change". Projekt dotyczy czterech regionów Europy: Lacjum,
Toskanii, Śląska i Łużyc, a celem działań jest ochrona i rewitali

cyjne i wystawy zagraniczne i krajowe.

zacja obiektów i obszarów cennych kulturowo oraz wzajemna
wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk.

Jakie są efekty, jakie ustalenia udało się wypracować?

Projekt realizujemy w zespole Historii i Konserwacji Zabytków

w Katedrze Teorii Projektowania i Historii Architektury Wydzia

łu Architektury, w składzie: kierująca zespołem: prof. M. Żmudzińska-Nowak, dr E. Rdzawska-Augustin, dr R. Nakonieczny,
dr R. Radziewicz-Winnicki, drT. Adamczyk-Bomersbach, dr M.

Malzacher, dr J. Swoszowska, dr M. Krause, mgr K. Chodura
i mgr M. Wałek. Do projektu każdorazowo włączani są studenci

studiów magisterskich w ramach przedmiotu projekt Konser
watorski.

A co z coroczną szkołą letnią International Summer School of

Architecture, w której uczestniczą studenci z całego świata,

a której jest Pani pomysłodawcą i kierownikiem?

Główną ideą szkoły jest zaprezentowanie zagranicznym stu
dentom i profesorom dziedzictwa kulturowego Górnego Ślą

ska, regionu silnie zakorzenionego w tradycji przemysłowej pod
względem rozwoju przestrzennego, urbanizacji oraz rozwoju

architektury, a także tradycji i stylu życia. Zeszłoroczna szkoła
letnia zatytułowana: „Architecture and Cultural Heritage of Si

lesia" obejmowała warsztaty projektowe, poprzedzone wykła
dami, wycieczkami z oprowadzaniem, spotkaniami z architek
tami i ekspertami. Prezentowane przykłady to adaptowane do

Pierwszym krokiem było nawiązanie w 2015 roku współpracy

funkcji turystycznych zabytki (Kopalnia Guido, Kopalnia Srebra

z University of Cassino and Southern Lazio we Włoszech, co za
owocowało wspólnym projektem badawczo-dydaktycznym pt.:

Tarnowskie Góry), obiekty zrewitalizowane (nowe Muzeum
Śląskie, „Nowe Gliwice", osiedla mieszkaniowe: Zandka, Niki-

„Lazio-Silesia: Brownfields - Comparative Analysis and Creati-

szowiec, Giszowiec, Czerwionka-Leszczyny itp.) oraz obiekty

ve Ideas". Głównym założeniem projektu prowadzonego w ści
słej współpracy z prof. Assuntą Pelliccio z uczelni w Cassino było

najnowsze, takie jak NOSPR, rozbudowa Akademii Muzycznej
w Katowicach czy nowy Wydział Radia i Telewizji UŚ.

pokazanie potencjalnych kierunków ratowania cennych poprzemysłowych obiektów na terenie Lacjum, korzystając z wiedzy
i doświadczeń, jakie mamy w tym zakresie na Śląsku. Dziedzic

two poprzemysłowe we Włoszech nie było dotąd przedmiotem
tak szerokich badań, działań konserwatorskich i adaptacyjnych

jak u nas, dlatego też transfer dobrych praktyk okazał się praw
dziwym kołem zamachowym dalszej współpracy.

Kolejnym z zakresu dziedzictwa po prze myślowego był projekt: „Lazio-Tuscany-Silesia: Heritage Sites in Conservation Perspective",

w którym do współpracy, obok stałych partnerów, zaproszona zo
stała kolejna uczelnia - University of Pisa, z której dołączył do nas ze-

W uzasadnieniu podano, że nagroda została Pani przydzie
lona za „nawiązywanie i rozwijanie naukowej współpracy
międzynarodowej i krajowej." Jakie sposoby współpracy re

komenduje Pani wszystkim, którzy chcieliby ją usprawnić?

Myślę, że nie jest możliwe stworzenie uniwersalnego modelu
współpracy, który pozwoliłby na uniknięcie trudności. Dla mnie
zawsze ważne są takie kwestie, jak osobiste zaangażowanie,
ogromny wkład pracy oraz budowanie personalnych relacji.
Myślę, że to będą najlepsze rekomendacje. ■

spół pod kierunkiem prof. Marco Giorgio Bevilacqua.
W bieżącym roku akademickim prowadziliśmy

projekt: „Lazio-Tuscany-Silesia-Lusatia",

rozsze

rzając krąg zainteresowań o obszar Łużyc i włą

czając kolejnych partnerów polskich (Stowarzy

szenie Dom Kołodzieja), czeskich (Gmina Viśńova)
oraz niemieckich (Hochschule Zittau/Górlitz).
Warto wspomnieć też o projekcie realizowanym

z zagranicznym partnerem pozaakademickim, ja

kim jest gmina miejska San Piętro Infine we Wło

szech. Projekt „San Piętro Infine: The Place and
Memory - II Luogo e la Memoria - Miejsce i Pa

mięć" dotyczy średniowiecznego miasteczka San
Piętro, które zostało całkowicie zniszczone podczas
II wojny światowej. Przygotowane wspólnie bada
nia i projekty koncepcyjne przyniosły wiele cieka

wych strategii w zakresie dalszych działań w celu

konserwacji i ekspozycji ruin. Kolejnym ważnym
partnerem naszych stałych działań badawczych jest
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach,
obiekt wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa

UNESCO. Udało mi się także zainicjować współpra

cę pomiędzy gminą San Piętro Infine a grupą eks
pertów UNESCO, którzy konsultują wspólne wysiłki
w celu przygotowania wniosku o wpisanie ruin

miasta na listę światowego dziedzictwa.

Efekty działań są równie bogate, a są nimi: czte
ry wspólne wieloautorskie monografie naukowe,

wymiana profesorów wizytujących, cztery pra-
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Prof. Magdalena M. Żmudzińska-Nowak
/ fot. archiwum prywatne prof. M. Żmudzińskiej-Nowak

WAŻNE DLA WSPÓLNOTY PŚ

Aleksandra Weber, Jadwiga Witek

WIDEOKONFERENCJA MINISTERSTWA
NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

„POLITECHNIKI POMAGAJĄ"
19 maja odbyło się spotkanie online z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojcie
cha Murdzka, Wiceministrów: Anny Budzanowskiej i Wojciecha Maksymowicza oraz przedsta
wicieli uczelni technicznych - wśród nich Politechniki Śląskiej.

Uczestnicy wideokonferencji MNiSW- kadr z transmiji online / mat. Politechniki Śląskiej

Politechnikę Śląską reprezentował prof. dr hab. inż. Woj

skiej, poświęconym działaniom podejmowanym na Uczelni

ciech Szkliniarz, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

w związku z zapobieganiem COVID-19. Wśród prezentowa

Inicjatorem wydarzenia była Konferencja Prorektorów ds.

nych wynalazków i urządzeń znalazły się: brama odkażająca,

Kształcenia i ds. Studenckich Uczelni Technicznych.

automatyczny resuscytator, respirator z funkcją telemetrii,

Środowisko naukowe zaangażowało się w działania mające na

internetowy serwis CIRCA do wspierania diagnostyki obra

celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

zowej CCMD-19, system przesiewowego mierzenia tempe

oraz wsparcie personelu medycznego. Nieocenioną pomoc

ratury pacjentów z wykorzystaniem kamer termowizyjnych,

w zakresie nowoczesnych technologii walczących z koro-

przyłbice ochronne, przejściówki do masek ochronnych,

nawirusem okazały szkoły wyższe kształcące na kierunkach

sterylizator filtrów HEPA, ozonator, urządzenie sprawdza

technicznych oraz inżynierskich. Wśród nich nie zabrakło Po
litechniki Śląskiej, której naukowcy oraz studenci od początku

jące skuteczność nieatestowanych maseczek ochronnych,

trwania epidemii włączali się w walkę z epidemią i jej skutkami.
- Energia uruchomiona w tym trudnym czasie - od badań

naukowych, osiągnięć dotyczących testów na koronawiru-

sa, tworzenia przyłbic, szycia maseczek, aż po gesty ludz

kiej solidarności - dostarczanie leków, żywności osobom
potrzebującym, zaangażowanie w domach pomocy spo

łecznej, gdzie sytuacja przerastała możliwości osób tam

a także działania związane z pracą nad jednym z kluczowych
enzymów wirusa SARS-CoV-2. Naukowcy Politechniki Ślą

skiej podejmujący realizację zadań związanych z zapobiega
niem C0VID-19 otrzymali wsparcie w postaci ogłoszonego

przez władze Uczelni programu projakościowego na dofi
nansowanie badań i programu „Politechnika przeciw epi

demii", polegającego na udzielaniu dobrowolnych wpłat na
finansowanie prac naukowych.

pracujących, gdzie czasem upadał już duch - to niezwykle

Film poświęcony działaniom Politechniki Śląskiej przeciw

cenne historie - mówił podczas spotkania Minister Nauki

epidemii koronawirusa prezentowany podczas wideokonfe

i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek.

rencji znajduje się na kanale YouTube „Biuletynu Politech
niki Śląskiej". ■

Uczestnicy wideokonferencji mogli m.in. zapoznać się z fil

mem przedstawionym przez przedstawicieli Politechniki Ślą
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Grażyna Duda

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT
TELEKOLABORACYJNY
PROWADZONY METODĄ PBL
21 maja odbyła się w trybie oniine finałowa prezentacja międzynarodowego projek
tu telekolaboracyjnego „Gra Edukacyjna" podsumowująca kolejną edycję współpracy
międzyuczelnianej pomiędzy Wyższą Szkołą Biznesu w Budapeszcie (Budapest Business
School) i Studium Języków Obcych Politechniki Śląskiej.

W projekcie wzięli udział studenci II roku kierunku fizyka technicz
na Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej pod kierunkiem mgr Gra

gamę mechanics), zbadaniem wpływu gier grupowych na rozwój

żyny Dudy oraz studenci Wydziału Finansów i Księgowości z Wyż

odnosi się gra (Dilemma cards), stworzeniem bazy problemów

i edukację młodzieży, stworzeniem bazy zagadnień, do których

szej Szkoły Biznesu w Budapeszcie pod

ekologiczno-środowiskowych,

kierunkiem dr lldiko Dosy. Projekt trwał

JJ

od Tl lutego do połowy maja 2020 roku.

z projektem graficznym gry.

telekolaboracyjna to istotny

Tematem współpracy było zaprojekto

wanie gry edukacyjnej mającej na celu

kierunek rozwoju kształcenia

podniesienie świadomości w zakresie

uniwersyteckiego

Projekt telekolaboracyjny przy wyko
rzystaniu nowoczesnych technik multi
medialnych umożliwia również rozwój

ochrony środowiska naturalnego w po

wielu

kompetencji

komunikacyjnych

łączeniu z umiejętnością podejmowania strategicznych decyzji

i językowych oraz wymianę międzykulturową w środowiskach

z tym związanych. Gra edukacyjna spełnia wiele ważnych funkcji,

akademickich. Współpraca telekolaboracyjna stanowi istotny

takich jak: budowa więzi wśród społeczności studenckiej (com-

i innowacyjny kierunek rozwoju kształcenia uniwersyteckiego.

munity building), co przyczynia się do większej atrakcyjności stu

Ze względu na trwającą pandemię prezentacja projektu odbyła

diowania, wykształcenie umiejętności rozwiązywania trudnych

się oniine przy użyciu platformy wideokonferencyjnej, co już samo

problemów oraz nauka krytycznego myślenia.

w sobie stanowiło nowatorskie rozwiązanie oraz niemałe przed

Studenci pracowali w pięciu zespołach międzynarodowych. Wy

sięwzięcie techniczno-logistyczne. ■

konywali zadania związane z opracowaniem mechaniki gry (Basic

Dilemma cards
13. A NEW KIND OF V1RUS IS EMERGING
IN YOUR COUNTRYS NEIGHBORHOOD.
THE RATĘ OF SPREAD OF THE V|RUS AND
ITS ANTIDOTE ARE CURRENTLY
UNKNOWN, ARE YOU PRERARING TO
FIGHT THE VIRUS EVEN IF IT COULD
ENDANGER THE COUNTRY’S ECONOMY
OR ENDANGER THE HEALTHY OF YOUR
COUNTRTS POPULATION?

International
Cooperation

Coins design
Finał result
• higher contrast
• 3D look
• vividcolors
• improved proportions

Initial subject matter of the project

ARE YOU PREPARIHG?

To create and make an educational board gamę
YES; -500+150
NO: +100
-700

After the pandemie outbreak
To design an educational card gamę

Chance cards
4. ELOM MUSK FINISHED BUILDING
HYPERLOOP IN THE BIGGEST CITIES.

WHICH IS GOING TO DECREASE CO2
EMISSIONS
HOWEYER. SUCH INYESTMENT IS
HUGELY EXPENSIVE SO A HALE OF
THE WEALTH POINTS IS CHANGED TO

ECOLOGY POINTS IN THE NEXT TURN.

How games can affect...
STĘPI
Next person reads the
dilemma card to playei

learning?

learning about
ecology?

teaching logical

thinking

•

teaching people of
every age about the
environment

•

showing the effects of
non-ecological
choices

•

showing how the
actions of big
companies and

developing meinory

teaching teamwork
teaching how the world

works
teaching abstract

thinking

mat. Studium Języków Obcych
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które

należy rozwiązać (Chance cards), oraz

Współpraca
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STANOWISKA, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE
NADANE STOPNIE NAUKOWE DOKTORA
WAŻNE! Zgodnie z § 70 pkt 3 ppkt 1 Statutu Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2019 r.: „W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych może zostać zatrudniona osoba o wysokich kwalifikacjach i dorobku w pracy badawczej na stanowisku PROFESORA
UCZELNI, która posiada stopień doktora habilitowanego lub posiada stopień naukowy doktora i spełnia kryteria określone w art.
219 ustawy"

Dr inż. Malwina DOJKA
Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny
Technologiczny. Promotor - dr hab. inż.
Andrzej Studnicki, prof. PŚ. Promotor pomocniczy-dr inż. Marcin Kondracki.Temat
pracy: „Znaczenie strontu i tytanu w kształ
towaniu mikrostruktury i własności żeliwa
chromowego". Nadanie stopnia doktora
nauk inżynieryjno-technicznych w dyscypli
nie inżynieria materiałowa Uchwała Rady
Dyscypliny Inżynieria Materiałowa z dnia
07.04.2020 r.

Dr inż. Małgorzata MILEWSKA
Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny.
Promotor - dr hab. inż. Ilona Wandzik,
prof. PŚ. Promotor pomocniczy - dr inż.
Sylwia Waśkiewicz. Temat pracy: „Hydrożele zawierające trehalozę - badania nad
syntezą, charakterystyką oraz wykorzysta
niem biomedycznym". Nadanie stopnia
doktora nauk ścisłych i przyrodniczych
w dyscyplinie nauki chemiczne Uchwała
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne z dnia
01.04.2020 r.

NADANE STOPNIE NAUKOWE DOKTORA HABILITOWANEGO
Dr hab. inż. Piotr KASZA
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut
Badawczy. Uchwała Rady Dyscypliny Inży
nieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka
W dyscyplinie: inżynieria środowiska, gór
nictwo i energetyka.

Dr hab. inż. Janusz LASEK
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.
Uchwała Rady Dyscypliny Inżynieria Śro
dowiska, Górnictwo i Energetyka. W dys
cyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka.

Dr hab. inż. Radosław ZAWISKI
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki.
Elektroniki i Informatyki. Uchwała Rady Dys
cypliny Automatyka, Elektronika i Elektro
technika z dnia 07.04.2020 r. W dyscyplinie:
automatyka, elektronika i elektrotechnika.

AKTY NORMATYWNE UCZELNI
W kwietniu 2020 r. ukazały się następujące
akty normatywne Rektora Politechniki Ślą
skiej:

• Zarządzenie nr 69/2020 z dnia 1 kwiet
nia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w strukturze organizacyjnej Instytutu Fi
zyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznego
Politechniki Śląskiej

• Zarządzenie nr 70/2020 z dnia 1 kwiet
nia 2020 r. w sprawie zasad wydatkowania
subwencji na utrzymanie i rozwój poten
cjału badawczego w jednostkach Politech
niki Śląskiej na 2020 rok
• Zarządzenie nr 71/2020 z dnia 3 kwiet
nia 2020 r. w sprawie opuszczenia domów
studenckich
• Zarządzenie nr 72/2020 z dnia 6 kwietnia
2020 r. w sprawie utworzenia programu
pod nazwą „Politechnika przeciw epidemii"

• Zarządzenie nr 73/2020 z dnia 9 kwietnia
2020 r. w sprawie Regulaminu własnego
funduszu stypendialnego
• Zarządzenie nr 74/2020 z dnia 20 kwiet
nia 2020 r. w sprawie godzin rektorskich
• Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 22 kwiet
nia 2020 r. zmieniające zarządzenie w spra
wie terminów zwyczajnych posiedzeń
Senatu Politechniki Śląskiej w roku akade
mickim 2019/2020

• Zarządzenie nr 76/2020 z dnia 24 kwiet
nia 2020 r. w sprawie godzin rektorskich

• Zarządzenie nr 77/2020 z dnia 24 kwiet
nia 2020 r. w sprawie przeprowadzania
obron doktorskich w trybie zdalnym
• Zarządzenie nr 78/2020 z dnia 27 kwiet
nia 2020 r. w sprawie nostryfikacji dy
plomów ukończenia studiów za granicą,
potwierdzania ukończenia studiów na
określonym poziomie oraz nostryfikacji
stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
nadanych za granicą
• Zarządzenie nr 79/2020 z dnia 28 kwiet
nia 2020 r. w sprawie algorytmu podziału
subwencji na utrzymanie i rozwój poten
cjału badawczego
• Zarządzenie nr 80/2020 z dnia 30 kwiet
nia 2020 r. w sprawie zapobiegania roz
przestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
wśród społeczności akademickiej Politech
niki Śląskiej

• Zarządzenie nr 81/2020 z dnia 30 kwiet
nia 2020 r. w sprawie sposobu organizacji
i rozliczania zajęć dydaktycznych zrealizo
wanych na odległość przy uwzględnieniu
zasad realizacji wykładów i innych zajęć na
Politechnice Śląskiej związanych z zapobie
ganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

• Zarządzenie nr 82/2020 z dnia 30 kwiet
nia 2020 r. w sprawie zakresu zadań prodziekana/z-cy dyrektora ds. kształcenia

• Zarządzenie nr 83/2020 z dnia 30 kwiet
nia 2020 r. w sprawie danych przetwa
rzanych w Zintegrowanym Systemie In
formacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
„POL-on"
• Zarządzenie nr 84/2020 z dnia 30 kwiet
nia 2020 r. zmieniające zarządzenie w spra
wie Inicjatyw Wspólnoty Akademickiej

• Zarządzenie nr 85/2020 z dnia 30 kwiet
nia 2020 r. w sprawie wykonywania zadań
obronnych, obrony cywilnej, ochrony in
formacji niejawnych i ochrony przeciwpo
żarowej na Politechnice Śląskiej w 2020
roku

• Pismo okólne nr 4/2020 z dnia 1 kwietnia
2020 r. w sprawie nazw niektórych komórek
organizacyjnych Uczelni wjęzyku angielskim

• Obwieszczenie nr 3/2020 z dnia 28
kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jed
nolitego tekstu Statutu Politechniki Śląskiej
3 kwietnia 2020 r. odbyło się V nadzwy
czajne posiedzenie Senatu Politechniki Ślą
skiej, podczas którego przyjęto następujące
uchwały:

• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie przyjęcia
porządku obrad
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• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie czynności
wyborczych Uczelnianej Komisji Wyborczej
dotyczących kontynuowania wyborów do
kolegium elektorów w trybie zdalnym oraz
terminu ogłoszenia składu kolegium elek
torów Politechniki Śląskiej

3 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Uczelnianej Komisji Wyborczej, podczas któ
rego przyjęto następującą uchwałę:

9 kwietnia 2020 r. odbyło się VI nadzwy
czajne posiedzenie Senatu Politechniki Ślą
skiej, podczas którego przyjęto następujące
uchwały:

20 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Uczelnianej Komisji Wyborczej, podczas któ
rego przyjęto następującą uchwałę:

• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie przyjęcia
porządku obrad

• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie wyzna
czenia osoby do prowadzenia pkt 4 porząd
ku obrad VI nadzwyczajnego posiedzenia
Senatu Politechniki Śląskiej
• Uchwałę nr 22/2020 w sprawie zaopinio
wania kandydata na Rektora Politechniki
Śląskiej w kadencji 2020-2024
24 kwietnia 2020 r. odbyło się XL zwyczaj
ne posiedzenie Senatu Politechniki Ślą
skiej, podczas którego przyjęto następujące
uchwały:

• Uchwałę nr 23/2020 w sprawie przyjęcia
porządku obrad
• Uchwałę nr 24/2020 w sprawie zmian do
Statutu Politechniki Śląskiej

• Uchwałę nr 25/2020 w sprawie zaopi
niowania uchwały Uczelnianej Komisji Wy
borczej w przedmiocie wykładni przepisów
wyborczych dotyczących wyboru rektora
• Uchwałę nr 26/2020 w sprawie zmiany
składu Uczelnianej Komisji Wyborczej na
kadencję 2020-2024
• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie wnio
sków o przyznanie nagród Prezesa Rady
Ministrów

• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu z posiedzenia Senatu Politechni
ki Śląskiej w dniu 30 marca 2020 roku
9 kwietnia 2020 r. odbyło się XXI posiedzenie
Rady Uczelni Politechniki Śląskiej, podczas
którego przyjęto następujące uchwały:

• Uchwałę nr 12/2020 w sprawie wykładni
przepisów wyborczych dotyczących wybo
ru rektora
20 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Architektura i Urbanistyka
Politechniki Śląskiej, podczas którego przyję
to następujące uchwały:

• Uchwałę nr 10/2020 w sprawie wyzna
czenia terminu obrony pracy doktorskiej
w trybie zdalnym
• Uchwałę nr 11/2020 w sprawie zmiany
promotora rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 12/2020 w sprawie Instrukcji
obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym

7 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika
i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej, pod
czas którego przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 14/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia
• Uchwałę nr 15/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przyznanie Nagrody Pre
zesa Rady Ministra
• Uchwałę nr 16/2020 w sprawie powoła
nia kierownika studiów doktoranckich
• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego
28 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika
i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej, pod
czas którego przyjęto następujące uchwały:

• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 15/2020 w sprawie wska
zania kandydata na Rektora Politechniki
Śląskiej w kadencji 2020-2024 po zaopi
niowaniu przez Senat Politechniki Śląskiej

• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 16/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu z posiedzenia Rady Uczelni Poli
techniki Śląskiej

• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 22/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie powoła
nia komisji doktorskiej
• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie umorze
nia postępowania o nadanie stopnia dok
tora habilitowanego
28 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna
1 Telekomunikacja Politechniki Śląskiej, pod
czas którego przyjęto następujące uchwały:

• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie
• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zatrudnienie
• Uchwałę nr 22/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora habilitowanego
2 kwietnia 2020 r, odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Po
litechniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:

• Uchwałę nr 9/2020 w sprawie przyjęcia
rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do pu
blicznej obrony
• Uchwałę nr 10/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 11/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przyznanie nagrody Pre
zesa Rady Ministrów
• Uchwałę nr 12/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni
30 kwietnia 2020r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna Po
litechniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:

• Uchwałę nr 13/2020 w sprawie wskaza
nia osób do komisji ds. zatrudnienia na sta
nowiskach nauczycieli akademickich
15 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Chemiczna Poli
techniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:

• Uchwałę nr 8/2020 w sprawie wyznacze
nia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 9/2020 w sprawie zakresu eg
zaminów doktorskich oraz powołania komisji
przeprowadzających egzaminy doktorskie

• Uchwałę nr 23/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

23 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Trans
port Politechniki Śląskiej, podczas którego
przyjęto następujące uchwały:

23 kwietnia 2020 r. odbyło się XXII posiedze
nie Rady Uczelni Politechniki Śląskiej, pod
czas którego przyjęto następujące uchwały:

• Uchwałę nr 24/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o przyznanie Nagrody
Siemensa

• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie zakresu
egzaminu doktorskiego oraz powołania ko
misji przeprowadzającej egzamin doktorski

• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie zaopinio
wania zmian w Statucie Politechniki Śląskiej

• Uchwałę nr 25/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o przyznanie Nagrody
Siemensa

• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu z posiedzenia Rady Uczelni Poli
techniki Śląskiej

• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie przyjęcia
protokołu z posiedzenia Rady Uczelni Poli
techniki Śląskiej
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• Uchwałę nr 11/2020 w sprawie zgłasza
nia kandydatów na rektora przy użyciu ko
munikatorów internetowych

• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie powoła
nia recenzentów rozprawy doktorskiej

• Uchwałę nr 26/2020 w sprawie zaopiniowa
nia wniosku o odbycie stażu zagranicznego

• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie powoła
nia komisji doktorskiej
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7 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Po
litechniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:
• Uchwałę nr 12/2020 w sprawie nadania
stopnia naukowego doktora
• Uchwałę nr 13/2020 w sprawie wyróż
nienia rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 14/2020 w sprawie przyjęcia
rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do pu
blicznej obrony
• Uchwałę nr 15/2020 w sprawie wyzna
czenia promotora pomocniczego
30 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Po
litechniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:

• Uchwałę nr 16/2020 zmieniającą uchwa
łę nr 16/02/15/16 Rady Wydziału Me
chanicznego Technologicznego z dnia 18
listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
tematu pracy doktorskiej
• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej

15 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Po
litechniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:

• Uchwałę nr 11/2020 zmieniającą uchwa
łę nr XXI1/348/2017/2018 Rady Wydziału
Inżynierii Materiałowej z dnia 10 lipca 2018
r. w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dok
torskiej
• Uchwałę nr 12/2020 zmieniającą uchwa
łę nr 21/12/16/17 Rady Wydziału Mecha
nicznego Technologicznego z dnia 5 lipca
2017 r. w sprawie zatwierdzenia tematu
pracy doktorskiej
• Uchwałę nr 13/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 14/2020 w sprawie wyzna
czenia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 15/2020 zmieniającą uchwa
łę w sprawie powołania komisji doktorskiej
• Uchwałę nr 16/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o ponowne zatrudnienie
• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia
29 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Po
litechniki Śląskiej, podczas którego przyjęto
następujące uchwały:

• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o ponowne zatrudnienie

• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o ponowne zatrudnienie

profesora uczelni

• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie zaopi
niowania Wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni

23 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska,
Górnictwo i Energetyka Politechniki Ślą
skiej, podczas którego przyjęto następujące
uchwały:
• Uchwałę nr 23/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 24/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego
• Uchwałę nr 25/2020 w sprawie zamknię
cia postępowania habilitacyjnego
• Uchwałę nr 26/2020 w sprawie przyjęcia
do procedowania postępowania habilita
cyjnego
• Uchwałę nr 27/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni

• Uchwałę nr 28/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni
• Uchwałę nr 29/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przyznanie Nagrody Pre
zesa Rady Ministrów
1 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Ja
kości Politechniki Śląskiej, podczas którego
przyjęto następujące uchwały:

1 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne Śląskiej
Politechniki Śląskiej, podczas którego przyję
to następujące uchwały:
• Uchwałę nr 14/2020 w sprawie nadania
stopnia doktora
• Uchwałę nr 15/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni
• Uchwałę nr 16/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni
• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni

• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zmianę grupy zatrudnie
nia pracownika
• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko
profesora uczelni
• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

29 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Nauki Chemiczne Śląskiej
Politechniki Śląskiej, podczas którego przyję
to następujące uchwały:
• Uchwałę nr 21/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o zmianę zatrudnienia

• Uchwałę nr 22/2020 w sprawie zaopinio
wania wniosku o przedłużenie zatrudnienia

• Uchwałę nr 13/2020 w sprawie zaopinio
wania programu studiów

• Uchwałę nr 14/2020 w sprawie zaopinio
wania programu studiów
• Uchwałę nr 15/2020 w sprawie zaopinio
wania programu studiów

29 kwietnia 2020 r. odbyło się posiedzenie
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Ja
kości Politechniki Śląskiej, podczas którego
przyjęto następujące uchwały:
• Uchwałę nr 16/2020 w sprawie wyraże
nia zgody na przeprowadzenie postępowa
nia habilitacyjnego
• Uchwałę nr 17/2020 w sprawie powoła
nia komisji do przeprowadzenia postępo
wania nostryfikacyjnego w zakresie stop
nia doktora habilitowanego

• Uchwałę nr 18/2020 w sprawie powoła
nia recenzentów rozprawy doktorskiej
• Uchwałę nr 19/2020 w sprawie powoła
nia komisji doktorskiej
• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie zakresu
egzaminów doktorskich oraz powołania
komisji przeprowadzających egzaminy dok
torskie

• Uchwałę nr 20/2020 w sprawie zaopi
niowania wniosku o awans na stanowisko

Akty prawne wydawane w Uczelni publikowane są w Monitorze Prawnym Politechniki Śląskiej, elektronicznym publikatorze
dostępnym pod adresem prawo.polsl.pl, a także przez zakładkę „Prawo" na stronie głównej Politechniki.
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LETS DO BUSINESS WITH

WĄSKO
Jesteś kreatywny. Masz swoje pomysły.
Zaangażuj się w realizacje
super ciekawych projektów

Zdobędziesz wiedzę niezbędną
każdemu inżynierowi

www.wasko.pl

Kontakt: business@wasko.pl
Grupa Kapitałowa WĄSKO

Z

tężnią

Solankową

i garażem podziemnym

Biuro sprzedaży mieszkań:
ul. Górnych Wałów 21/2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 505 274 035, tel.: +48 607 928 447, tek: +48 609 537 141
www.radan.com.pl

-

etap

4

RacIan

Ubezpieczenie w podróży
Odpowiedzialny zawsze ubezpieczony

niezależnie od sytuacji
Elastyczne oferta pozwala na dobór ubezpieczenia dopasowanego do Twoich potrzeb:
- pomoc i leczenie za granicą
- zwrot kosztów akcji ratunkowej
- zabezpieczenie bagażu przed zniszczeniem i kradzieżą

- ubezpieczenie OC i NNW
- ubezpieczenie sprzętu sportowego
- i inne

spółka akcyjna
MATERIAŁ MARKETINGOWY
* Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

ODKRYJ Świat
z Katowic
#flyKTW
KUP BILET
nowekierunki.katowice-airport.com
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JUBILEUSZ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ.
ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Rozpoczynamy cykl jubileuszowy, w którym zaprezentujemy archiwalne zdjęcia Politechniki Śląskiej.

1 - Stołówka akademicka przy ulicy Łużyckiej; 2 - Styczeń 1949 r.: studenci przed budynkiem Politechniki Śląskiej; 3 - IGRY-gry
i rywalizacje studenckie; 4 - Prof. Stanisław Fryzę w laboratorium; 5 - Studenci na wykładzie prof. Fryzego; 6 - IGRY - korowód
przebierańców.

Fot. Archiwum Politechniki Śląskiej
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„SAMYCH SUKCESÓW!"
DRUGA ODSŁONA CYKLU PREZENTACJI ŻYCZEŃ Z OKAZJI JUBILEUSZU 75-LECIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ SKŁADANYCH
PRZEZ PRZYJACIÓŁ UCZELNI.
- Bardzo się cieszę, że

-Szanowna Jubilatko!
Poznaliśmy się 50 lat
temu, gdy rozpocząłem
tutaj swoją działalność
naukową, dydaktyczną
i organizacyjną. Był to
dla mnie okres pod
każdym względem szczę
śliwy. Ostatnie sukcesy
są wyjątkowo budują
ce. Życzę, aby kolejne
lata upłynęły w takim
samym rozkwicie.

nasza Uczelnia dożyła

75. rocznicy w bar
dzo dobrej kondycji.
Jesteśmy w czołówce

uczelni technicznych

w Polsce. Tak trzymać

przez następne 75 lat.
Prof. Wojciech
Zieliński

Prof. Stanisław Kochowski

-Życzymy kolejnych

- Życzę wszystkiego

75 lat, kolejnych

najlepszego Uczelni,

sukcesów. Jest miło

wszystkim pracow

słyszeć - czy w Polsce,

nikom, żebyśmy byli

czywświecie- że

dla siebie wsparciem

Politechnika Śląska

i żebyśmy kontynu

cieszy się takim auto

owali to, co zaczęli

rytetem.

pierwsi profesoro

wie.

Płk Zbigniew

Cerekwicki

Dr inż. Agnieszka

Jakubowska-Ciszek

- Życzymy Politech

nice Śląskiej dalszego
dynamicznego roz
woju oraz sukcesów
na arenie międzyna

rodowej.
Kamil Stencel

-Ten rok jest dla
Politechniki wyjątkowy,
ponieważ uzyskała sta
tus uczelni badawczej.
Gratuluję Rektorowi,
gratuluję wszystkim pra
cownikom naukowym,
profesorom, docentom,
dziekanom i przede
wszystkim studentom.
Cieszcie się, że studiu
jecie na tak prestiżowej
Uczelni!

Dr Jan Sarna

1 - Prof. Wojciech Zieliński (Rektor PŚ 2002-2008); 2 - Prof. Stanisław Kochowski (Prorektor PŚ 2008-2016); 3 - Płk Zbigniew Cerekwicki (Dowództwo Kom
ponentu Wojsk Specjalnych w Krakowie); 4 - Dr inż. Agnieszka Jakubowska-Ciszek (Wydział Elektryczny PŚ); 5 - Kamil Stencel (Studenckie Koło Naukowe PolSI
Racing); 6- Dr Jan Sarna (Dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi).
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Politechnika
Śląska

W obliczu pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 po
trzebny jest wzmożony, wspólny wysiłek pracowników na
ukowych i sfery biznesu na rzecz zrozumienia mechanizmu
działania COVID-19.
Politechnika Śląska, wychodząc naprzeciw potrzebie szyb
kiego, wspólnego działania naukowców w walce z pande
mią, uruchomiła dodatkowe możliwości w postaci pro
gramu „Politechnika przeciw epidemii". W jego ramach
można udzielać finansowego wsparcia dla prowadzonych
na Uczelni prac badawczych na rzecz zwalczania COVID-19.

Ze środków pozyskanych drogą dobrowolnych wpłat
pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej będą mogli ko
rzystać przy realizacji działań na rzecz walki z COVID-19,
a także w prowadzeniu przedsięwzięć dotyczących innych
chorób zakaźnych oraz zminimalizowania konsekwencji
stanu epidemii.
Wpłaty są w pełni dobrowolne i mogą zostać dokonane
przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej.

Pracownicy chcący skorzystać z możliwości dodatkowe
go wsparcia przy zwalczaniu epidemii i jej skutków mogą
składać wnioski do Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych.
Wnioski te będą rozpatrywane w ramach obrad powołanej
specjalnej Komisji. Warunki uczestnictwa w Programie do
stępne są w Monitorze Prawnym w poz. 272 (Zarządzenie
72/2020).

ZDOBYWAJ
WIEDZĘ U NAJLEPSZYCH!
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA
STUDIA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zachęcamy do zaangażowania się w inicjatywę Politech
niki Śląskiej!

Wpłat można dokonywać na specjalne subkonto:

PL 20 1050 1214 1000 0024 6643 9409

oraz za pomocą szybkich płatności metodą Blik.

Kontakt - w jakiej sprawie:
• nawiązanie współpracy, pomoc w znalezieniu part
nera biznesowego / naukowego do badań w zwal
czaniu epidemii i jej skutków oraz w celu zabezpie
czenia własności intelektualnej
Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
Tel. 0048 32 400 34 00
@ biznes@polsl.pl

• informacja / komunikacja / media relations
Biuro Rzecznika Prasowego
Tel. 0048 725 991 946
@ rzecznik.prasowy@polsl.pl

Politechnika
Śląską
w

